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R O M Â N I A 
         JUDEŢUL ALBA 
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 
        CONSILIUL LOCAL   
 
 

HOTĂRÂREA NR.107 
 
 
           CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
30 iunie 2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.932 din 23.06.2011, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş,prof. Dragut Augustin Iosif; 
 
           Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind completarea Hotararii nr 77 din 31.05.2011 
cu un nou articol, articolul nr 3, proiect initiat de catre primarul orasului Ocna Mures, prof. Dragut 
Augustin Iosif. 
 
            Văzând referatul şi raportul nr.8076/28.06.2011 ale  Serviciului administratia publica locala, 
secretariat, juridic, protocol si relatia cu societatea civila; 
 
           Având în vedere Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, 
republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborată cu O.U.G nr 54/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 
           În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

               Articol unic: -Se aproba completarea Hotararii nr 77 din 31.05.2011 cu un nou articol, 
articolul nr. 3 care va avea urmatorul cuprins: 
 
           “Art.3: Se aproba caietul de sarcini pentru inchirierea, prin licitatie publica, a spatiului 
proprietate privată a oraşului Ocna Mureş,  situat in orasul Ocna Mures, str. N. Iorga, nr 25, la 
subsolul cladrii in care functioneaza Biblioteca oraseneasca Ocna Mures, jud. Alba, în vederea 
desfăşurării de activităţi comerciale (comercializare marfuri, depozit,  birouri, etc.), conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta”.  
 
            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; 
           - Compartimentul pentru  urbanism tehnic investitii, disciplina în constructii, spaţiu locativ; 
 

Ocna Mureş, 30 iunie 2011 
        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                      CONTRASEMNEAZA, 
        ING. MAN FLORIN AUGUSTIN                                                    SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                JR. FLORINEL  NICOARĂ 
 
 
 
 
 

PSN/PSN 
EX:7;ANEXE:1;                           NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:16; Voturi ,,pentru”:16. 




