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              ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

    CONSILIUL LOCAL                

 

 

HOTĂRÂREA NR.45 

privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, pentru o perioadă de 5 ani, de la data 

încheierii contractului, a suprafeţei de 31,21 ha păşune aflată în zona denumită ,, Larga-Uioara 

de Sus”, care face parte din suprafaţa de 837088 mp înscrisă în CF nr. 71050-Ocna Mureş, 

având nr. top 814, păşune ce se află în proprietatea privată a Consiliului local al oraşului Ocna 

Mureş, preţul de pornire al licitaţiei fiind de 235,05 lei/ha păşune/an.   

 

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

11.03.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.367/ 04.03.2015 emisă de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;   

 

           Având în vedere  referatul şi raportul  nr. 3203/09.03.2015 al Compartimentului agricol, 

cadastru agricol, coroborate cu  O.U.G.R. nr 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentri modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr 18/1991, H.G.R nr. 

1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicare O.U.G.R nr .34/2013, Ordinul 

nr. 207/31.05.2013 al Ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, pentru aprobarea contractelor-

cadru de concesiune şi închirierea suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor 

, oraşelor, respectiv municipiiilor, H.G.R nr 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de 

apolicare a Legii nr 571/2003 privind Codul fiscal, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.223/2013 şi Hotărâre Consiliului Judeţean 

Alba nr. 21 din 29.01.2015 

          În temeiul art 36 alin.(5) litera a),  art.45  alin.(1)  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 închirierea, prin licitaţie publică, pentru o perioadă de 5 ani, de la data 

încheierii contractului, a suprafeţei de 31,21 ha păşune aflată în zona denumită ,,Larga-Uioara de Sus”, 

care face parte din suprafaţa de 837088 mp înscrisă în CF nr. 71050-Ocna Mureş, având nr. top 814, 

păşune ce se află în proprietatea privată a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, preţul de pornire al 

licitaţiei fiind de 235,05 lei/ha păşune/an.   

      Art.2:  Se apobă caietul de sarcini privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de 

31,21 ha păşune situată în zona denumită ,,Larga-Uioara de Sus”, conform anexei, parte integrantă din 

prezenta.   

      Art.3: Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru licitaţie, după cum urmează: 

 

        -ing. Sanislav Nicolaie, arhitect sef                                                                     preşedinte;                                                         

        - ec. Potinteu Vasile, sef birou Achiziţii publice                                                    membru; 

        - ing. Gârlea Liviu, inspector Compartimentul agricol, cadstru agricol                 membru; 

        - ec. Morar Viorel  inspector biroul Achiziţii Publice,                                           membru; 

        - jr. Nicoară Florin, jurist în cadrul Direcţiei juridice                                             membru. 

  

      Art. 3:  Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceşte Primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu 

 

Se comunică la: 

- Institutia Prefectului –judetul Alba; 

- Primarul orasului Ocna Mures; 
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- Serviciul venituri, taxe şi impozite locale; 

            - Direcţia economică; 

            - Compartimentul agricol, cadastru agricol; 

            - Membrii comisiei. 

 

Ocna Mures, 11.03.2015 

 

 

     

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PROF.JURJ CLAUDIA DACIANA                                                               p.SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                                       JR. PANDOR NICUŞOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOM/TOM. Ex:3; anexe:1.                                        NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:13;  Voturi ,,pentru”: 12. 

 

 


