
                 ROMÂNIA             

           JUDEŢUL ALBA 

     ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

        CONSILIUL  LOCAL 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 12 
aprobarea concesionării cotei de 1-2 părţi din spaţiul cu destinaţia de sală de tratament situat  

în clădirea în care a funcţionat  Policlinica oraşului Ocna Mureş  

 

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

30.01.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.97/24.01.2014 emisă de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;   

       Având în vedere referatul şi raportul nr. 867/22.01.2014 ale Serviciului pentru urbanism, tehnic, 

investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ şi avizele comisiilor de specialitate ale consiliului 

local, coroborate cu art. 861 alin.(3), art. 871-873 din Codul civil nou, Legea nr.213/17.11.1998 

privind bunurile proprietate publică, actualizată, O.U.G nr 54/28.06.2006 privind regimul contractelor 

de concesiune de bunuri proprietate publică,cu modificările şi completările ulterioare, Normele 

metodologice de aplicare a O.U.G. nr.54/2006, aprobate prin H.G. nr. 168/2007, actualizată, art. 17 din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

ulterioare, O.G. nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale;  

        În temeiul prevederilor cuprinse la art.36, alin.(5), lit.a), alin.(6), lit.a) pct.3., 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,     
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

        Art. 1:  Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 4 ani şi 4 luni, a cotei de 

1/2 părţi (8,15 m.p.) din spaţiul proprietate publică a oraşului Ocna Mureş, cu destinaţia de sală de 

tratament situat în clădirea în care a funcţionat  Policlinica oraşului Ocna Mureş, preţul de pornire a 

licitaţiei fiind de 560 lei/an. 

        Art. 2: Se aprobă documentaţia (inclusiv caietul de sarcini) pentru organizarea şi desfăşurarea 

licitaţiei în vederea concesionării spaţiului identificat la art. 1, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art. 3: Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea spaţiului are următoarea componenţă: 

        1. ing. Sanislav Nicolaie -------------------- preşedinte; 

        2. ing. Biriş Sorina Geta --------------------- membru; 

        3. jur. Botezan Ioan ---------------------------membru; 

        4. jur. Leahu Ioan Mircea --------------------membru; 

        5. ec. Păcurar Radu --------------------------- membru;    

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

oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu . 
 

  Se comunica la: 

 -Institutia Prefectului- judetul Alba; 

 -Primarul orasului Ocna Mures,  

-Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ; 

- Membri comisiei; 

Ocna Mureş, 30.01.2014 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

              PROF. ADRIAN MARELE                                                       SECRETAR ORAŞ 

                                                                                            JR. FLORINEL  NICOARĂ 
 

 

 

 

 

 

PSN/PSN; EXPL9; ANEXE:1;                               NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 17; Voturi “pentru”:17;  


