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               ROMÂNIA             

           JUDEŢUL ALBA 

     ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

         CONSILIUL LOCAL  
 

 

 

HOTĂRÂREA NR 74 
privind disponibilizarea, scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea unor bunuri cuprinse 

 în patrimoniul oraşului Ocna Mureş, care nu mai pot fi utilizate sau valorificate ca atare 

 

 

        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 şi raportul nr.6980/24.04.2013 ale arhitectului şef al oraşului Ocna Mureş ; 

 referatul de disponibilizare şi casare nr.7064/25.04.2013 al Serviciului pentru administrarea 

domeniului public şi privat al oraşului Ocna Mureş prin care se propune scoaterea din 

funcţiune, disponibilizarea şi casarea unor construcţii proprietate privată a oraşului Ocna Mureş 

precum şi valorificarea acestor bunuri, aprobat de către primarul oraşului Ocna Mureş; 

 raportul nr.7066/25.04.2013 al Comisiei de evaluare, aprobat de către primarului oraşului Ocna 

Mureş ;  

 avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local al oraşului Ocna Mureş;  

 Legea nr.82/1991, republicată, cu modificările ulterioare, coroborată cu O.G. nr.112/2000, 

actualizată, H.G.R. nr.841/23.10.1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de 

valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare 

şi H.G.R. nr.2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale 

de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare.  

         În temeiul art.36 alin. (5) lit.b), art. 45, art. 115 alin.(1) lit.b) şi art.123 alin.(2) din Legea 

nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

         Art.1 : Se aprobă scoaterea din funcţiune (disponibilizarea) şi casarea bunurilor cuprinse în 

patrimoniul privat al oraşului Ocna Mureş, care nu mai pot fi utilizate ca atare, constând în 

construcţii cu destinaţia de magazie, dezafectate, formate din una cameră birou, una magazie şi un 

şopron deschis, situate administrativ în oraşul Ocna Mureş, strada 9 Mai, nr.6, jud. Alba, pe 

terenul înscris în C.F. nr. 71086 Ocna Mureş, cu nr. cad./top. 71086, în vederea valorificării 

acestora. 
 

        Art.2 : Se însuşeşte Raportul de evaluare nr.7066/25.04.2013 întocmit de către Comisia de 

evaluare în vederea valorificării bunurilor identificate la articolul 1. 

 

        Art.3 : Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică cu strigare, în vederea demolării, a 

construcţiilor proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, având destinaţia de magazie, dezafectate, 

formate din una cameră birou, una magazie şi un şopron deschis, situate administrativ în oraşul 

Ocna Mureş, strada 9 Mai, nr.6, jud. Alba, pe terenul înscris în C.F. nr. 71086 Ocna Mureş, cu nr. 

cad./top. 71086, scoase din funcţiune şi casate conform articolului 1, cu preţul de pornire al 

licitaţiei de 6.418 lei la care se adaugă TVA – ul aferent.  

 

       Art.4 : Se aprobă Documentaţia întocmită în vederea vânzării, prin licitaţie publică cu strigare 

a construcţiilor identificate conform articolelor precedente, inclusiv Raportul de evaluare întocmit 

de către evaluatorul autorizat UNEAR, conform anexelor – parte integrantă a prezentei. 
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         Art.5 : - Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor în vederea vânzării, prin licitaţie 

publică, a bunurilor conform prezentei hotărâri, având următoarea componenţă :  
 

           1. ing. Sanislav Nicolaie------------------------------------------- preşedinte ; 

           2. ing. Biriş Sorina Geta------------------------------------------- secretar ; 

           3. ing. Gârlea Liviu ------------------------------------------------ membru ; 

4. ec. Şerbu Ioan--------------------------------------------------- membru ; 

5. jr. Botezan Ioan------------------------------------------------- membru ; 
 

         Art.6 : Cheltuielile ocazionate cu pregătirea, demolarea (inclusiv autorizaţiile/avizele 

necesare), transportul materialelor rezultate şi eliberarea terenului cad în sarcina ofertantului 

declarat câştigător al licitaţiei publice.  
 

         Art.7 : Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler şi comisia numită conform art.5; 
 

Se comunică la: 

 -Institutia Prefectului- judetul Alba; 

 -Primarul orasului Ocna Mures,  

-Serviciul  pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ. 

-Serviciul venituri ale bugetului local, taxe si impozite locale; 

-Membri comisiei numite conform art.4; 
 

Ocna Mureş, 25.04.2013 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

ING. STANESCU VASILE                                                                    SECRETAR ORAS 

                                                                                                         JR.  NICOARĂ FLORIN  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
TOM/TOM; EXPL.3; ANEXE.2;     NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 17 ; Voturi “pentru”: 16; 
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