
          R O M Â N I A 

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

      CONSILIUL LOCAL               

 
 

HOTĂRÂREA NR. 208 

privind  modificarea şi completarea anexelor nr 2 a şi 2 c ale  HCLOM nr. 50/2013, 

modificate şi completate prin HCLOM nr. 77/30.04.2014 

 

 

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

de 30.10.2014 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1046/24.10.2014, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu; 

          Având în vedere:  referatul  şi  raportul de specialitate nr. 16007/28.10.2014 întocmite de 

către Arhitectul şef al oraşului Ocna Mures, avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 

oraşului Ocna Mureş, 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 modificarea şi completarea anexelor nr. 2a şi nr.2c ale HCLOM nr 

50/2013, modificate şi completate prin HCLOM nr. 77/30.04.2014, conform anexelor care fac 

parte integrantă din prezenta. 
 

         Art.  2:  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 

primarul oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu.  
 

       Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Arhitectul şef al oraşului Ocna Mureş; 

       - Serviciul venituri, taxe şi impozite; 
         

Ocna Mureş, 30.10.2014 
 

PREŞEDNTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ,                                        

             JR. ARON MARIN                                                                  SECRETAR ORAS, 

                                                                                                 JR. FLORINEL NICOARĂ 

 

 

 

 

 

TOM/TOM. EX:3;ANEXE:2;                                        Nota: consilieri in functie:17; prezenti: 12 voturi pentru:12..      


