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          R O M Â N I A 

            Judeţul Alba 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL        

HOTĂRÂREA NR 61 

privind prelungirea termenului de valabilitate a HCLOM nr 71 din 25.04.2013 şi pe 

parcursul anului 2014  

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

data de 24.03.2014 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.386/18.03.2014, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinteler Silviu; 

            Având în vedere:  referatul  şi  raportul nr.3935 din 21.03.2014 întocmite de către   

Serviciul Urbanism, tehnic, investiţii , construcţii  din  aparatul de specialitate al primarului 

orasului Ocna Mures, avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, 

coroborate cu dispoziţiile cuprinse în art.136 din Constitutia Romaniei, Legea nr 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr 50/1991, aprobate prin O.A.P nr 839/2009, cu modificările 

ulterioare şi art. 283 alin (1) din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, actualizată  

           În temeiul art.36 alin 1 şi 5 şi art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind 

administraţia publică locală; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

          Art.1.  - Se aprobă prelungirea aplicării prevederilor HCLOM nr 71 din 25.04.2013 privind 

aprobarea Regulamentului privind amplasarea organizării şi funcţionării teraselor sezoniere pe 

terenurile aparţinând domeniului public sau privat al oraşului Ocna Mureş şi pe parcursul anului 

2014.  

          Art.2.  – Se menţine procedura de atribuire a terenurilor pentru amplasarea de terase 

sezoniere şi preţurile stabilite conform HCLOM nr 71 din 25.04.2013  

          Art.3.  -  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 

primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu.  

       Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       -Serviciul Urbanism, tehnic, investiţii , construcţii ; 

         Ocna Mureş, 24. 03.2014 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

PROF. HERŢEG HOREA                                                                           SECRETAR ORAS, 

                                                                                                          JR. FLORIN NICOARA 
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