ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIU LOCAL

HOTĂRÂREA NR 95
privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului proprietate privată a oraşului
Ocna Mureş - teren, în suprafaţă totală de 902 m.p., înscrise în C.F. nr. 71383 Ocna Mureş, cu
nr. cad/top. 1210/1/8/24/1/2
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extradordinară la
data de 29.05.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 477/22.05.2014 de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;
Având în vedere referatul şi raportul nr. 7011/21.05.2014 ale Serviciului pentru urbanism, tehnic,
investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ, coroborate cu art. 555 şi 556 din Codul civil nou;
În temeiul prevederilor cuprinse la art.36, alin.(5), lit.b), art. 45, art. 115 alin.(1) lit.b) şi art.123
alin.(1) şi (2) din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: (1) Se aprobă vânzarea, prin licitaţie publică, a imobilului proprietate privată a oraşului
Ocna Mureş - teren , situată în Ocna Mureş, strada Blocurilor, nr.12 în suprafaţă totală de 902 m.p.,
înscrise în C.F. nr. 71383 Ocna Mureş, cu nr. top./cad.1210/1/8/24/1/2 , preţul de pornire a licitaţiei
fiind de 5640 lei, la care se adaugă TVA-ul aferent.
(2) Raportul de evaluare a bunurilor identificate la alineatul precedent, întocmit de către
evaluatorul autorizat UNEAR – ing. Marcu Maria şi documentaţia de vânzare la licitaţie însuşite de
către consiliul local, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor şi vânzare, prin licitaţie publică, a bunurilor
conform prezentei hotărâri, în următoarea componenţă:
- ing. Sanislav Nicolaie ---------------------- preşedinte;
- ing. Birirş Sorina Geta --------------------- membru ;
- jr. Botezan Ioan ---------------------------- membru;
- ec. Morar Claudiu Viorel------------------ membru;
Rezerve:
- ing. Popescu Răzvan
- ec. Pop Mirela
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea
contractului autentic, se împuterniceşte domnul jr. Silviu Vinţeler – primarul oraşului Ocna Mureş.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ;
- Serviciul Venituri, impozite şi taxe locale;
- Comisia constituită conf. art.2.
Ocna Mures, 29.05.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONTRASEMNEAZĂ,
PROF. HERŢEG HOREA
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

TOM/TOM; EXPL.3; ANEXE.1;

NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 15; Voturi “pentru”:15.
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