ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 126
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
29.07.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.959/22.07.2011, de către primarul
oraşului Ocna Mureş.
Luand in dezbatere Proiectul de hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul
art.1 din H.C.L.O.M. nr.94 din 31.05.2011; aprobarea a studiului de oportunitate şi concesionarea,
prin licitatie publica, a terenului în suprafaţă de 2.000 m.p. proprietate privată a oraşului Ocna
Mureş, situat în Ocna Mureş, strada Fabricii, f.n., inscris in CF nr. 71482 Ocna Mures, pornind de la
pretul minim de 1224 lei/an ; aprobarea Caietului de sarcini pentru concesionarea terenului în cauză
şi constituirea Comisie de evaluare a ofertelor pentru concesionarea terenului identificat mai sus,
proiect initiat si propus spre adoptare de catre domnul primar al orasului Ocna Mures, prof. Dragut
Augustin Iosif ;
Vazand : referatul si raportul nr.7005 din 28.07.2011 intocmite de catre Biroul pentru urbanism,
disciplina in constructii, tehnic, investitii, spatiu locativ din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului orasului Ocna Mures, precum si referatul nr. 9244 din 29.07.2011 si raportul nr.9235 din
29.07.2011 intocmite de catre Compartimentul juridic si contencios administrativ ;
Avand in vedere : prevederile art.36 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administratiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu Legea nr.50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata,, modificata si completata ;
In temeiul : art.45 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata ;
HOTARASTE :
Art.1 : Se aproba indreptarea erorii materiale din cuprinsul art.1 al Hotararii nr.94/31.05.2011 a
Consiliului local al orasului Ocna Mures in sensul ca expresia greşită « CF nr.70482 Ocna Mures »
se înlocuieşte cu expresia corectă « CF nr.71482 Ocna Mures ».
Art.2 : (1) Se aprobă Studiul de oportunitate în vederea concesionării, prin licitaţie publică, pe
o perioadă de 49 de ani, a terenului proprietate privată o oraşului Ocna Mureş în suprafata de 2000
mp, situat în Ocna Mureş, strada Fabricii, f.n. jud. Alba şi înscris in CF nr.71482 Ocna Mures, cu
nr.top 963/2 si 964/2, conform Anexei nr.1 – parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Se aproba concesionarea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 49 de ani, a terenului
proprietate privată o oraşului Ocna Mureş în suprafata de 2000 mp, situat în Ocna Mureş, strada
Fabricii, f.n. jud. Alba şi înscris in CF nr.71482 Ocna Mures, cu nr.top 963/2 si 964/2, în vederea
construirii unor spaţii comerciale (de producţie, depozit, etc.), pretul de pornire al licitaţiei fiind de
1518 lei/an, aşa cum rezultă din Raportul de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat ANEVAR
ing. Maria Marcu, însuşit de către Consiliul local conform Anexei nr.2 – parte integrantă a prezentei
hotărâri.
(3) Se aprobă Caietul de sarcini pentru concesionarea terenului identificat la alineatele
precedente conform Anexei nr. 3 – parte integrantă a prezentei hotărâri.
(4) Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea terenului în condiţiile
aprobate conform prezentei hotărâri, după cum urmează :
- ing.Sanislav Nicolaie – presedinte ;
- ing.Biris Sorina Geta – membru ;
- ec.Serbu Ioan – membru ;
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jur.Botezan Ioan – membru ;
ing.Garlea Liviu – membru ;

Art.3 : Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste primarul
orasului Ocna Mures, prof. Dragut Augustin Iosif.
Se comunica la :
- Institutia prefectului – Judetul Alba ;
- Primarul orasului Ocna Mures, prof.Dragut Augustin Iosif ;
- Biroul urbanism, tehnic, investitii, disciplina in constructii, spatiu locativ ;
- Compartimentul juridic si contencios administrativ in vederea asigurarii
inscrierii in cartea funciara corespunzatoare operatiunilor aprobate prin prezenta hotarare.
- Comisia constituită confrom art.2, alin.(4) ;
Ocna Mureş, 29.07.2011
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
ING. FLORIN AUGUSTIN MAN

Red.B.I.
Dact.G.N.
EX:7;ANEXE:3;

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS
JR. FLORINEL NICOARA

NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:13; Voturi ,,pentru”: 12.
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