ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 71
pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea, organizarea şi funcţionarea teraselor
sezoniere pe terenurile aparţinând domeniului public sau privat al oraşului Ocna Mureş
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
25.04.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.366/17.04.2013, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Având în vedere referatul nr. 6486/17.04.2013 al Serviciului pentru administrarea domeniului
public şi privat al oraşului Ocna Mureş, raportul de specialitate al Serviciului venituri ale bugetului
local, taxe şi impozite locale şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna
Mureş, coroborate cu art.136 din Constituţia României, Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, Normele metodologice de
aplicare a Legii nr.50/1991, aprobate prin O.A.P. nr.839/2009, cu modificările ulterioare şi
art.283alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, actualizată,
În temeiul art. 36, alin. (1) şi alin. (5) şi art.45 din Legea nr.215/23.04.2001 privind
administraţia publică locală, republicată in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă Regulamentul privind amplasarea, organizarea şi funcţionarea teraselor
sezoniere pe terenurile aparţinând domeniului public sau privat al oraşului Ocna Mureş, conform
anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2:
(1) Atribuirea terenurilor pentru amplasarea de terase sezoniere se face prin licitaţie publică
cu strigare.
(2) Preţul de pornire al licitaţiei pentru atribuirea terenurilor în vederea funcţionării teraselor,
pentru anul 2013, este de 0,5 lei/mp/zi.
Art. 3: Împotriva prezentei hotărâri persoanele interesate pot depune plângere la Tribunalul
Alba, în termenul şi condiţiile stabilite prin Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ;
- Serviciul pentru administrarea domeniului public şi privat al oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul venituri ale bugetului local, taxe şi impozite locale;
Ocna Mureş, 25.04.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ING. STĂNESCU VASILE

TOM/TOM; EXPL.3; ANEXE.1;

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR ORAŞ
JR. NICOARĂ FLORIN

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