
           R O M Â N I A 

          JUDETUL ALBA 

    ORASUL OCNA MURES 

       CONSILIUL LOCAL              

 

HOTĂRÂREA NR. 41  
privind stabilirea cuantumului chiriei care se va încasa pentru închirierea cu ora a terenului de 

minifotbal proprietate a UAT Oraşul Ocna Mureş, situat în Cartierul Uioara de Sus,  

 

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

26.02.2015,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.333/19.02.2015, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

         Având în vedere solicitarea nr.2655/26.02.2015 a Clubului Sportiv Ocna Mureş, raportul de 

specialitate nr. 2668/26.02.2015 întocmit de către Serviciul ITL şi avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local Ocna Mureş, coroborate cu Legea nr. 213/1998, O.U.G. nr.54/2006, cu modificările 

ulterioare, Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr.54/2006 aprobate prin H.G. nr.168/2007, 

Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, prevederile Legii nr.69/2000 a 

educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, a HGR nr. 884/2001, pentru 

aprobarea regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor legii educaţiei şi sportului,  a Legii nr. 

1/2011, privind educaţia naţională, Ordinul nr. 130/2006, privind finanţarea nerambursabile din 

fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport 

judeţene şi ale municipiului Bucureşti,  HGR nr. 1447/2007, pentru normelor financiare pentru 

activitatea sportivă şi HCLOM nr.12/30.01.2015; 

         În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (4) lit.c), alin.(6) lit.a) punctele 1, 3, 5, şi 6, art.45 alin.(2) lit.c) 

şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, 

actualizată, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

     Art. 1: Se stabileşte cuantumul taxei de închiriere cu ora a  terenului de minifotbal proprietate a 

UAT Oraşul Ocna Mureş, situat în Cartierul Uioara de Sus şi aflat în administrarea  Clubului  Sportiv 

Ocna Mureş - structură aflată în subordinea  Consiliului local Ocna Mureş în baza HCLOM 

nr.12/30.01.2015, la suma de 40 de lei/oră. 

      Art. 2: Durata unei închirieri nu poate fi mai mică de 30 de minute, respective suma încasată nu 

poate fi mai mică de 20 de lei. 

      Art. 3: Sumele aprobate conform art. 1 şi 2 vor fi achitate de către solicitanţi la casieria Primăriei 

oraşului Ocna Mureş, pe baza planificării şi evidenţei întocmite de către Clubul  Sportiv Ocna Mureş. 

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

oraşului Ocna Mureş Vinţeler Silviu şi directorul Clubului  Sportiv Ocna Mureş, Stâncel Marius. 

              

               Se comunică la: 

 - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

 - Primarul orasului Ocna Mures,  

- Clubul  Sportiv Ocna Mureş. 

- Serviciul venituri ale bugetului local, taxe si impozite locale; 

             - Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii.   

Ocna Mureş, 26.02.2015 
              

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

   PROF JURJ CLAUDIA DACIANA                                                SECRETAR ORAŞ 

                                                                                            JR. FLORINEL  NICOARĂ 

 

 

 
 

PSN/PSN; EXPL.3; ANEXE.0;     NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:17; Voturi “pentru”:17.  


