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         R O M Â N I A 

          JUDEŢUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MUREŞ 

      CONSILIUL  LOCAL 
    

 

HOTĂRÂREA NR. 41 
privind însuşirea Procesului verbal al licitaţiei organizate în 20.02.2014 pentru valorificarea activului 

denumit STADION UNIREA (SODA OCNA MUREŞ); aprobarea încheierii în formă autentică a 

contractului de vânzare-cumpărare pentru activul în cauză şi plata preţului adjudecat 

 

 

        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, emisă de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;   

        Având în vedere Procesul verbal al licitaţiei nr. 1469/20.02.2014 al lichidatorului judiciar Casa 

de Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL din Cluj Napoca cu privire la vânzarea unor active ale S.C. 

GHCL UPSOM ROMÂNIA S.A. - societate în faliment, înregistrat la Primăria Ocna Mureş cu nr. 

2487/21.02.2014, adresa nr.26/20.02.2014 a BNP Petruţa Mariana din Ocna Mureş, înregistrat la 

Primăria Ocna Mureş cu nr. 2438/20.02.2014, referatul nr.2487/24.02.2014 al arhitectului şef al 

oraşului Ocna Mureş, raportul de specialitate nr. 2523/24.02.2014 al Serviciului buget-contabilitate, 

resurse umane, avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local coroborate cu Codul civil, art.4 

şi urm. din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, art.120 alin.(2) din 

Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, actualizată, art.78 şi urm. din Legea 

nr.69/28.04.2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată, art.13 lit.a) din OUG nr 34/19.04.2006 

privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 7/1996 -Legea cadastrului si a publicitatii 

imobiliare, republicata, modificata si completata şi Ordinul Directorului General al Agentiei 

Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006 modificat si completat, Legea nr. 

273/29.06.2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi Planul 

achiziţiilor publice al oraşului Ocna Mureş pe anul 2014; 

        În temeiul art.36, alin.(6) lit. a) punctele 5. şi 6. , art.45 şi art.123 din Legea nr.215 din 23 

aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

        Art.  1: Se însuşeşte Procesul verbal nr. 1469/20.02.2014 al lichidatorului judiciar Casa de 

Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL din Cluj Napoca cu privire cumpărarea, de către Oraşul Ocna 

Mureş, la licitaţia organizată în 20.02.2014 a activului denumit STADION UNIREA (SODA OCNA 

MUREŞ) compus din teren în suprafaţă totală de 45.000 m.p. înscris în C.F. nr.70384 Unirea (nr. cf 

vechi 1127 Unirea II), cu nr. top. 940 şi anexe identificate în actul de adjudecare, la preţul de 35.000 

euro fără TVA, respectiv 43.400 euro inclusiv TVA, conform anexei parte integrantă din prezenta. 
          

       Art. 2:  Se aprobă încheierea, în formă autentică, a contractului de vânzare-cumpărare a 

bunurilor identificate la articolul 1 precum şi plata, din bugetul oraşului Ocna Mureş, în termenul 

convenit, a preţului la valoarea de adjudecare (curs de schimb la 20.02.2014: 1 euro = 4,4916 lei) , 

din care suma de 19.450 lei a fost achitată cu titlu de avans. 
 

       Art. 3:  Se aprobă alocarea şi plata, din bugetul oraşului Ocna Mureş, a sumei de 3.000 lei 

necesară perfectării, în formă autentică, a contractului de vânzare cumpărare precum şi a înscrierii în 

cartea funciară a bunului dobândit identificat la art.1.  
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        Art. 4:  Se aprobă cuprinderea, în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT 

Oraşul Ocna Mureş, a bunurilor care formează baza sportivă STADION UNIREA (SODA OCNA 

MUREŞ) compus din teren în suprafaţă totală de 45.000 m.p. înscris în C.F. nr.70384 Unirea (nr. cf 

vechi 1127 Unirea II), cu nr. top. 940 şi anexe identificate în actul de adjudecare.  
 

       Art. 5: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea 

contractului de vânzare cumpărare în formă autentică se împuterniceşte dl. jr. Silviu Vinţeler – 

primarul oraşului Ocna Mureş. 

 

          Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcţia economică; 

       - Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii; 
 

 

         Ocna Mures, 27.02.2014 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

PROF. MARELE ADRIAN CRISTIAN                                                    SECRETAR ORAS 

                                                                                                                           JR. NICOARĂ FLORINEL 
 

 

 

 

 
 

 

 

PSN/PSN.Ex.8.Anexe:1.                                            Notă: consilieri în funcţie:17  prezenţi: 17; voturi pentru: 17.       

 


