ROMÂNIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR 39
Privind modificarea preţului de vânzare a Centralei termice de la Uioara de Sus de la 75000
lei plus TVA la 73200 lei plus TVA, plata putându-se face şi în rate lunare şi aprobarea
comisiei pentru analizarea ofertelor, în vederea vânzării, prin licitaţie publică a Centralei
termice de la Uioara de Sus
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 27.02.2014 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 284 /20.02.2014, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinteler Silviu;
Având în vedere: referatul şi raportul nr 2354/19.02.2014 ale Serviciului Urbanism, tehnic,
investiţii , construcţţii, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna
Mureş coroborate cu prevederile cuprinse în H.G.R nr 634/1991privind aprobarea Normelor
metodologice privind vânzarea de active ale societăţii comerciale cu capital de stat, cu modificările
şi completările ulterioare;
În temeiul art 36 alin 5 lit. b şi art 45 alin. 3 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind
administraţia publică locală, republicată , cu modificările şi completaările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: - Se aprobă modificarea preţului de vânzare a Centralei termice de la Uioara de Sus,
propetate privată a orasului Ocna Mureş, situată pe str. Aleea Independenţei, având CF 1569 Ocna
Mureş şi nr top 1210/1/8/21, de la 75000 lei plus TVA la 73200 lei plus TVA, plata putându-se
face şi în rate lunare.
Art.2: - Se aprobă comisia pentru analizarea ofertelor, în vederea vânzării, prin licitaţie
publică a Centralei termice de la Uioara de Sus, în următoarea componenţă:
- ing. Sanislav Nicolaie- architect sef
preşedinte;
-ing. Biriş Sorina Geta
membru;
-ing. Gârlea Liviu
membru;
-jur. Botezan Ioan
-membru;
-ec. Szilagyi Ildiko
membru;
Art.3: - (1) Raportul de evaluare a centralei termice de cartier si teren aferent de la Uioara
de Sus, face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2). HCLOM nr. 30 din 28.02.2011 se modifică şi se completează în mod
corespunzător.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul urbanism, tehnic, investiţii, construcţii din cadrul aparatului de specialitate al
primarului oraşului Ocna Mureş;
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Ocna Mureş, 27..02..2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PROF. MARELE ADRIAN CRISTIAN

RED/DACT:T.O.M
EX:3;ANEXE:1;

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAS,
JR. FLORIN NICOARĂ

Nota: consilieri in functie:17; prezenti: 17; voturi pentru: 17.
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