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           R O M Â N I A 

        JUDEŢUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MURES 

        Consiliul local          
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 81 

privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, unor suprafeţe de teren  

proprietate publica a oraşului Ocna Mureş în vederea amenajării şi  

funcţionării de terase comerciale sezoniere  
 

 

 

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

de 30.04.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.425/23.04.2014, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler. 

        Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr. 5846/25.04.2014 ale Biroului pentru 

urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii şi avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu Legea nr 50/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legea nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.273/2006 cu 

modificarile ulterioare, HCLOM nr. 71/25.04.2013 şi HCLOM nr.61/24.03.2014, 

       În temeiul art 36 alin. (5) litera a), art.45 alin.(1) şi art.115 alin. (1) litera b) din Legea nr.215 

din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările ulterioare 
 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

        Art. 1: Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, pe o perioadă cuprinsă între data prevăzută 

în contractul de închiriere şi data de 31.10.2014, a unor parcele de teren proprietate publică a 

oraşului Ocna Mureş, în vederea amenajării şi funcţionării de terase comerciale sezoniere, astfel:  

  

      1. parcela în suprafaţă de 93 m.p., situată la adresa din str. Nicolae Iorga, nr.34, limitrof Casei 

de cultură a oraşului Ocna Mureş, preţul de pornire al licitaţiei fiind de  1395 lei/lună; 

      2. parcela în suprafaţă de 23 mp., situată la adresa din strada 9 Mai, nr.2, limitrof spaţiului 

comercial deţinut de S.C. SALINAE S.R.L., preţul de pornire al licitaţiei fiind de 345  lei/lună; 

      3. parcela în suprafaţă de 20 mp., situată la adresa din strada 9 Mai, nr.3 – piaţa agroalimentară, 

limitrof spaţiului comercial deţinut de S.C. SANDRA S.R.L., preţul de pornire al licitaţiei fiind de 

300  lei/lună; 

      4. parcela în suprafaţă de 13 mp., situată la adresa din strada 9 Mai, nr.3 – piaţa agroalimentară, 

limitrof spaţiului comercial deţinut de S.C. MORANDA S.R.L., preţul de pornire al licitaţiei fiind 

de  195 lei/lună; 

      5. parcela în suprafaţă de 15 mp., situată la adresa din strada Axente Sever, nr.8, limitrof 

spaţiului comercial deţinut de S.C. BISTRO OLD CAFFE S.R.L., preţul de pornire al licitaţiei 

fiind de  225 lei/lună; 
 

        Art. 2:  Se aprobă Documentaţia de atribuire, prin licitaţie publică cu strigare a terenurilor 

identificate la art.1, conform Anexei – parte integrantă a prezentei. 
 

        Art 3: Comisia de verificare a dosarelor şi de atribuire, prin licitatie publică a terenurilor  va 

avea următoarea componenţă: 
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        Membri titulari: 

 

        - jr.Podariu Pavel Gligor                         presedinte; 

        - ing. Sanislav Nicolaie                           membru;                             

        - ing. Biriş Sorina Geta                            membru; 

       - jr. Leahu Ioan Mircea                             membru; 

       - ec. Morar Viorel Claudiu                       membru; 

 

         Membrii de rezervă: 

         - ec. Potinteu Vasile 

         - ing. Gârlea Liviu 

 

       Art. 4:  Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu 

 

  Se comunică la: 

 -Institutia Prefectului- judetul Alba; 

 -Primarul orasului Ocna Mures,  

-Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ. 

-Membri comisiei numite conform art.3; 
 

 

Ocna Mureş, 30.04.2014 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                

PROF. HERŢEG HOREA                                                                     SECRETAR ORAS 

                                                                                                         JR. FLORINEL NICOARĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSN/PSN; EXPL.3; ANEXE.1;                                                 NOTĂ:  Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:14 ; Voturi “pentru”:14-;  

 


