ROMÂNIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
VICEPRIMAR
HOTARAREA NR 75
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 06.06.2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.401/31.05.2012 de către
viceprimarul orasului Ocna Mures, jur. Aron Marin;
Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind vanzarea prin licitatie publica a
terenului inscris in CF -703914-C1-U7 Ocna Mures, cu nr cadastral 70391-C1-U7 teren
construibil, in suprafata de 129 mp, ceea ce reprezinta 9,25% din total suprafata terenului 1394 mp
situat in Ocna Mures, str. N. Iorga, nr 25, jud. Alba, pretul de pornire al licitatiei fiind de 3100 lei,
la care se va adauga T.V.A-ul, asa cum rezulta din raportul de evaluare intocmit de evaluator Popa
Nicolae si care face parte integranta din prezenta”, initiat de catre viceprimarul orasului Ocna
Mures;
Văzând referatul şi raportul nr. 2126/01.06.2012 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 inclusiv art.72 p-ctul 1 din aceeasi lege;
În temeiul art.45, p-ctul.1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia
publică locală, republicata;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: - Se aproba vanzarea prin licitatie publica a terenului inscris in CF -703914C1-U7 Ocna Mures, cu nr cadastral 70391-C1-U7 teren construibil, in suprafata de 129 mp, ceea ce
reprezinta 9,25% din total suprafata terenului 1394 mp situat in Ocna Mures, str. N. Iorga, nr 25,
jud. Alba, pretul de pornire al licitatiei fiind de 3100 lei, la care se va adauga T.V.A-ul, asa cum
rezulta din raportul de evaluare intocmit de evaluator Popa Nicolae si care face parte integranta din
prezenta”,
Art.2: - Se aproba comisia pentru desfasurarea licitatiei in urmatoarea componenta:
-ing. Sanislav Nicolaie- presedinte;
-ing. Biris Sorina- membru;
-jur. Botezan Ioan-membru;
-ec Serbu Ioan-membru;
-ing. Garlea Liviu –membru.
Cu ducerea la indeplinirea a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste viceprimarul orasului
Ocna Mures.
Se comunica la:
-Institutia Prefectului- judetul Alba;
-Viceprimarul orasului Ocna Mures,
-Biroul urbanism, tehnic, investitii, constructii;
-Serviciul Venituri, impozite si taxe locale.
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