ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 46
privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a cantităţii de 140 m.c. de material
lemnos pe picior constituit dintr-un număr de 46 de arbori din specia „plop”.
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
27.03.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.287/15.03.2013 emisă de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;
Având în vedere adresa Ocolului Silvic Aiud - Act de punere în valoare nr.1675/01.03.2013,
referatul nr. 5029/22.03.2013 al Serviciului pentru administrarea domeniului public şi privat al
Oraşului Ocna Mureş, raportul de specialitate nr. 5040/22.03.2013 al biroului agricol, cadastru,
imobiliar-edilitar, banca de date şi avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local ;
În temeiul prevederilor cuprinse la art.36, alin.(5), lit.b), art. 45, art. 115 alin.(1) lit.b) şi art.123
alin.(1) şi (2) din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: - Se aprobă vânzarea, prin licitaţie publică cu strigare, a cantităţii de 140 m.c. de
material lemnos pe picior constituit dintr-un număr de 46 de arbori din specia „plop euro-american”,
evaluaţi şi marcaţi în condiţiile legii, situaţi administrativ în oraşul Ocna Mureş, în păşunea din satul
aparţinător Războieni-Cetate (38 buc.) şi respectiv de strada Colonia Peste Mureş (8 buc.), preţul de
pornire al licitaţiei fiind de 80 de lei/m.c. la care se adaugă TVA
.
Art. 2: - Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru vânzarea materialului lemnos
conform articolului precedent, care va avea următoarea componenţă:
-

ing. Gârlea Liviu --------------------------- preşedinte comisie;
ing. Biriş Sorina Geta --------------------- membru ;
ing. Avram Septimiu---------------------- membru ;
jr. Botezan Ioan ---------------------------- membru;
ec. Şerbu Ioan ------------------------------ membru ;

Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte domnul jr.
Silviu Vinţeler – primarul oraşului Ocna Mureş.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Biroul agricol, cadastru, imobiliar edilitar, baza de date;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane;
- Comisia constituită conf. art.2.;
Ocna Mures, 27.03.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ING. VASILE STĂNESCU
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CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ
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Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 16; Voturi “pentru”:16;

