ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 166
privind aprobarea dării în arendă, prin licitaţie publică cu strigare, a unor terenuri
proprietate privată a oraşului Ocna Mureş
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la data
de 15.10.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 1167/09.10.2013 emisă de către
primarul oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;
Având în vedere referatul nr.14624/23.09.2013 al Compartimentului agricol, cadastru
imobiliar, raportul de specialitate nr. 14713/24.09.2013 al Serviciului venituri ale bugetului local,
taxe şi impozite locale coroborate cu prevederile cuprinse la art. art.555 şi urm., art. 1836-1850 din
Codul civil şi Ordinul nr.26/20.06.1994 al Ministrului agriculturii şi alimentaţiei pentru aprobarea
normelor metodologice orientative de calcul al arendei, cu modificările 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 şi actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: (1) Se aprobă darea în arendă, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 12 luni, a
terenului agricol în suprafaţă totală de 21 hectare, situat administrativ în oraşul Ocna Mureş, în
locul numit “Batale”, din care face parte şi terenul proprietate privată a oraşului Ocna Mureş–
păşune (în realitate teren arabil) în suprafaţă de 68.319 m.p., înscris în C.F. nr.70299 Ocna Mureş
(provenită din conversia de pe hârtie a c.f. nr.228), cu nr.top. 701, 702, 703 şi 704, preţul de
pornire al licitaţiei fiind de 360 lei/hectar/an, respectiv 7560 lei/total suprafaţă/an.
(2) Termenul contractual poate fi prelungit prin acordul părţilor, la solicitarea arendaşului
adresată arendatorului cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei iniţiale, cu câte un an, dar
nu mai mult de 5 ani.
Art. 2: Se aprobă Caietul de sarcini pentru arendarea terenului identificat la art.1, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3: Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, în arendă, a terenului
agricol în suprafaţă totală de 21 hectare, după cum urmează:
1. jr. Podariu Pavel Gligor, viceprimarul oraşului Ocna Mureş -------------- preşedinte ;
2. ec. Morar Viorel Claudiu, respons.achiziţii Primăria Ocna Mureş--------- secretar ;
3. ing. Gârlea Liviu , consilier compart. agricol--------------------------------- membru ;
4. ec. Şerbu Ioan, şef serviciu VITL Primăria Ocna Mureş-------------------- membru ;
5. jr. Botezan Ioan, consilier juridic Primăria Ocna Mureş------------------- membru ;
Membrii de rezervă :
1. ec. Potinteu Vasile ;
2. ing. Sanislav Nicolaie;
Art. 4 : Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea
contractului de arendare se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
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Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane;
- Serviciul de administrare a patrimoniului public şi privat al oraşului Ocna Mureş ;
- Membrii comisiei ,
Ocna Mureş, 15.10.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PROF. BACIU IOAN

PSN/PSN; EXPL.7; ANEXE.1;

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

NOTĂ:
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Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi:15; Voturi “pentru”:15.

