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           R O M Â N I A 

          JUDEŢUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MUREŞ 

      CONSILIUL  LOCAL 
    

HOTĂRÂREA NR. 42 

privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a  

unor suprafeţe de păşuni proprietate privată  a oraşului Ocnas Mureş   
 

 

        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 referatul şi raportul nr.2067/14.02.2014 ale Compartimentului agricol, 

cadastru imobiliar, avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local coroborate cu art.555 şi 

urm. din Codul civil, O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

permanente, Normele metodologice de aplicare a OUG nr.34/2013 aprobate prin H.G. 

nr.1064/2013, Contractul-cadru de concesiune a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul 

public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv a municipiilor aprobat prin Ordinul comun 

nr.407/31.05.2013 al Ministrului Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale respective nr.2051/05.06.2013 

al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  ;  

       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, 
 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

       Art. 1: (1) Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a terenului cu 

destinaţia de pajişte proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, în suprafaţă totală de 41 hectare, 

situat administrativ în oraşul Ocna Mureş, satul Cisteiu de Mureş, în zona denumită “Berc Cistei”, 

identificată cu nr. top. cadastrale 1304, 1305 şi 1307, preţul de pornire al licitaţiei fiind de 9.650 

lei/an. 

       (2) Anexa nr.1 cuprinzând Caietul de sarcini pentru închirierea suprafeţei identificate la 

alineatul 1 face parte integrantă din prezenta. 

 

       Art. 2: (1) Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a terenului cu 

destinaţia de pajişte proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, în suprafaţă totală de 13,65 hectare, 

situat administrativ în oraşul Ocna Mureş, localitatea componentă Uioara de Sus, în zona denumită 

“Berc Uioara de Sus”, identificată cu nr. top. cadastrale 305/1, 303/1, 301/1 şi 301/2 preţul de 

pornire al licitaţiei fiind de 3.250 lei/an. 

       (2) Anexa nr.2 cuprinzând Caietul de sarcini pentru închirierea suprafeţei identificate la 

alineatul 1 face parte integrantă din prezenta. 

 

       Art. 3: Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, în chirie, a terenurilor 

care fac obiectul prezentei  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. cons. Cristea Liliana , consilier compart. agricol------------------------------- membru ; 

           4. ec. Pop Mirela, consilier achiziţii Primăria Ocna Mureş-------------------- membru ; 

           5. jr. Botezan Ioan, consilier juridic Primăria Ocna Mureş------------------ -- membru ; 
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Membrii de rezervă : 

1. ec. Potinteu  Vasile ; 

2. ing. Sanislav Nicolaie; 
 

          Art. 4 : Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu încheierea 

contractelor de închiriere se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler. 
 

             Se comunică la: 

           - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 

           - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

           - Direcţia economică; 

           - Serviciul de administrare a patrimoniului public şi privat al oraşului Ocna Mureş ; 

           - Membrii comisiei , 

   

         Ocna Mures, 27.02.2014 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

PROF. MARELE ADRIAN CRISTIAN                                                    SECRETAR ORAS 

                                                                                                                           JR. NICOARĂ FLORINEL 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

PSN/PSN.Ex.8.Anexe:2.                                            Notă: consilieri în funcţie:17  prezenţi: 17; voturi pentru: 17.       

 
 

 

 

 

 


