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           R O M Â N I A 

        JUDETUL ALBA 

    ORASUL OCNA MURES 

      CONSILIUL   LOCAL  
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 3 
 

privind aprobarea înaintării unei Scrisori de intenţie către lichidatorul judiciar Casa de 

 Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL din Cluj Napoca, în vederea cumpărării activului STADION 

UNIREA (SODA OCNA MURES) aflat în proprietatea S.C. GHCL UPSOM ROMÂNIA S.A.  

 

 
 

        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă de îndată la data de 

09.01.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1 din 09.01.2013, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş. 

 

         Având în vedere Publicaţia lichidatorului judiciar Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL 

din Cluj Napoca cu privire la vânzarea unor active ale S.C. GHCL UPSOM ROMÂNIA S.A. - 

societate în faliment, referatul nr. 96/07.01.2013 al domnului ing. Sanislav Nicolaie – arhitectul şef al 

oraşului Ocna Mureş coroborate cu Legea nr.69/28.04.2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu 

modificările şi completările ulterioare, OUG nr 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de 

achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, 

H.G.R nr 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirera 

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune prevazute in O.U.G nr 

34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare şi Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

        În temeiul art.36, alin.(6) lit. a) punctele 5. şi 6. , art.119, art.121, art.123 şi art.45 din Legea 

nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare  
 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

        Art. 1:   (1) Se aprobă înaintarea unei Scrisori de intenţie către lichidatorul judiciar Casa de 

Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL din Cluj Napoca, în vederea cumpărării activului STADION 

UNIREA (SODA OCNA MURES) aflat în proprietatea S.C. GHCL UPSOM ROMÂNIA S.A. - 

societate în faliment, pentru amenajarea şi funcţionarea unei baze sportive a oraşului Ocna Mureş. 

       (2) Preţul oferit de către Consiliul local va fi de echivalentul în lei a sumei de 35.000 euro plus 

TVA iar procedura agreată va fi cea de negociere directă. 

       (3) În cazul acceptării scrisorii de intenţie de către lichidatorul judiciar Casa de Insolvenţă 

TRANSILVANIA SPRL din Cluj Napoca, toate condiţiile necesare achiziţiei activului în cauză 

(aprobarea achiziţiei, constituirea comisiei de negociere, preţ, modalităţi de plată, etc.) se vor supune 

aprobării Consiliului local al oraşului Ocna Mureş. 
 

 

        Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu  redactarea şi 

semnarea scrisorii de intenţie se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinteler. 
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          Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Ocna  Mureş; 
 

 

Ocna Mures, 09.01.2013 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ,                                          

                     CONSILIER,                                                                SECRETAR ORAS  

       JR. PAVEL GLIGOR PODARIU                                          JR. FLORINEL NICOARĂ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSN/PSN; EXPL.7; ANEXE.0;     NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 16; Voturi “pentru”16-;  


