
              ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

      CONSILIUL LOCAL  
 

 

HOTĂRÂREA NR 117  
privind aprobarea înaintării unei Scrisori de intenţie către Asocierea ASCOM  

INTERNAŢIONAL BUCUREŞTI – ALOREF ALBA IULIA, în vederea cumpărării 

 activului BLOC DE NEFAMILIŞTI ŞI TEREN AFERENT  

 

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

28.06.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.582/18.06.2013 emisă de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;   

         Având în vedere intenţia proprietarului Asocierea ASCOM INTERNAŢIONAL BUCUREŞTI – 

ALOREF ALBA IULIA cu privire la vânzarea unor active preluate de la S.C. GHCL UPSOM 

ROMÂNIA S.A. - societate în faliment, referatul şi raportul nr. 10507/26.06.2013 ale Serviciului pentru 

urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ şi avizele comisiilor de specialitate 

ale consiliului local, coroborate cu art. 554, art. 858 şi urm. din Codul civil nou, art. 11, art. 38 şi urm. 

din Legea nr.114/1996 - legea locuinţei, republicată şi actualizată, 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 2. şi 17. , art. 45 şi art. 115 din Legea nr.215/23.04.2001 

privind administraţia publică locală, republicată, 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 proprietarul Asocierea ASCOM 

INTERNAŢIONAL BUCUREŞTI – ALOREF ALBA IULIA în vederea cumpărării activului preluat de la 

S.C. GHCL UPSOM ROMÂNIA S.A. - societate în faliment,  BLOC DE NEFAMILIŞTI ŞI TEREN 

AFERENT situat administrativ în Ocna Mureş, str. Colonia Peste Mureş,  pentru amenajarea şi 

transformarea acestuia în bloc de locuinţe sociale. 

       (2) Preţul oferit de către Consiliul local va fi de echivalentul în lei a sumei de 4.450 euro plus TVA 

iar procedura agreată va fi cea de negociere directă. 

       (3) În cazul acceptării scrisorii de intenţie de către proprietar, toate condiţiile necesare achiziţiei 

activului în cauză (aprobarea achiziţiei, constituirea comisiei de negociere, acceptarea preţului, 

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. 
 

          Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Ocna  Mureş; 

Ocna Mures, 28.06.2013 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ 

ING. STĂNESCU VASILE                                                                  SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                         JR. NICOARĂ FLORINEL 

 

 

 
TOM/TOM. Ex:3; anexe:1.                           NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:13; Voturi ,,pentru”: 13. 

 

 


