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          R O M Â N I A 
            Judeţul Alba 
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 
        CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 88  
 
           CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
31mai 2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.861 din 24.05.2011, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş,prof. Dragut Augustin Iosif; 
           Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 a Hotararii 
Consiliului local al oarsului Ocna Mures nr.49 din 07.04.2011 care va avea urmatorul continut: la 
numarul de ordine nr 10 –spatiul nr 10 cladire Policlinica-cabinet medical sa aiba suprafata de 18,61 
mp si pretul de pornire al licitatiei sa fie de 1800 lei/an iar pentru numarul de ordine nr 13-spatiu 
cladire Policlinica-Radiologie sa aiba suprafata de 40,40 mp si pretul de pornire al licitatiei sa fie de 
3908 lei/an “ initiat de catre primarul orasului Ocna Mures, prof. Dragut Augustin Iosif; 
            Văzând referatul şi raportul nr.6816/27.05.2011 al biroului pentru urbanism, tehnic, investiţii, 
disciplina in constructii, spatiu locativ; 
           Având în vedere Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, 
republicata in anul 2007, coroborată cu Legea nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare si OUG nr.54/28.06.2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica,  H.G.R 884/2004 privind 
concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale si O.G.R nr 124/1998 privind 
organizarea si functionarea cabinetelor medicale; 
           În temeiul art.45, p-ctul.1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică 
locală; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
               Art.unic: - Se aproba modificarea anexei nr.1 a Hotararii Consiliului local al oarsului Ocna 
Mures nr.49 din 07.04.2011 care va avea urmatorul continut: la numarul de ordine nr 10 –spatiul nr 
10 cladire Policlinica-cabinet medical sa aiba suprafata de 18,61 mp si pretul de pornire al licitatiei 
sa fie de 1800 lei/an iar pentru numarul de ordine nr 13-spatiu cladire Policlinica-Radiologie sa aiba 
suprafata de 40,40 mp si pretul de pornire al licitatiei sa fie de 3908 lei/an “ 

            Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului 
Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif;        
          Se comunică la: 
       - Institutia Prefetului - judeţul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ; 

 Ocna Mureş, 31 mai 2011 
 
       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                          CONTRASEMNEAZA,  
ING. MAN FLORIN AUGUSTIN                                                SECRETAR ORAS OCNA 
MURES 
                                                                                                                  JUR. FLORIN NICOARA 
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