ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 8
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ORDINARĂ la data
de 31.01.2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.18/19.01.2012, de către primarul
oraşului Ocna Mureş.
Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică cu
strigare, a terenului proprietate privată a orasului Ocna Mures, în suprafaţă de 42 m.p., situat
administrativ în oraşul Ocna Mureş, strada 1 Mai, nr.2A judeţul Alba, înscris în C.F. nr.71707 Ocna
Mureş cu nr. cad/top. 71707, nr.top. 2160/29/1/1/1/1/2/2, proiect initiat de catre domnul primar al
oraşului Ocna Mureş, prof. Augustin Drăguţ.
Văzând referatul şi raportul nr.655/25.01.2012 ale compartimentului pentru urbanism, tehnic,
investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ;
Având în vedere Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicată in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicata;
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: (1) Se aprobă vânzarea, prin licitaţie publică cu strigare, a terenului proprietate
privată a orasului Ocna Mures, în suprafaţă de 42 m.p., situat administrativ în oraşul Ocna Mureş,
strada 1 Mai, nr.2A judeţul Alba, înscris în C.F. nr.71707 Ocna Mureş cu nr. cad/top. 71707, nr.top.
2160/29/1/1/1/1/2/2, preţul de pornire al licitaţiei fiind de 1.120 lei, determinat pe baza raportului de
evaluare însuşit de către Consiliul local al oraşului Ocna Mureş şi anexat – parte integrantă a prezentei
hotărâri, preţ la care se va adăuga TVA-ul aferent de 24%, în cuantum de 269 lei.
(2) Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor în vederea vânzării prin licitaţie publică, a
terenului identificat la alineatul (1) din prezentul articol, după cum urmează:
-ing. Sanislav Nicolaie
-ing. Biriş Sorina Geta
-ing. Gârlea Liviu
-jr. Botezan Ioan
-ec. Şerbu Ioan

presedinte;
locţiitor presedinte;
secretar;
membru;
membru;

(3) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea
contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică la notarul public competent se împuterniceşte
primarul oraşului Ocna Mureş, prof. Drăguţ Augustin Iosif.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Compartimentul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ;
- Comisia de evaluare a ofertelor;
Ocna Mures, la 31.01.2012
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,
DR. ING. GLIGOR OLTEAN-DAN

PSN/PSN; EXPL.7; ANEXE.1;

NOTĂ:

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 16; Voturi “pentru”:16;

