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              ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL                     

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.46 

privind aprobarea concesionării spaţiului medical-anexa laborator, în suprafaţă de 9,00 mp, 

situat în Ocna Mureş, str. Axente Sever, nr. 43 A, jud. Alba, pe o perioadă de 10 ani, preţul 

minim de începere al licitaţiei să fie de 620,00 lei/an, aprobarea documentaţiei pentru licitaţie şi 

studiul de oportunitate, conform anexelor, constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în 

vederea concesionării.   

 

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extrordinară 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,  Vinteler Silviu;   

       Având în vedere  referatul şi raportul nr.2387/09.03.2015 ale Serviciului Urbanism, tehnic, 

investiţii, construcţii coroborate cu O.U.G.R. nr 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune 

de bunuri proprietate publică şi Legea nr 50/1991 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

        În temeiul art 36 alin.(5) litera a) şi  art.45 alin 1 din Legea nr.215/23.04.2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,     

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

        

       Art.1: -Se aprobă. concesionarea spaţiului medical-anexă laborator, în suprafaţă de 9,00 mp, 

situat în Ocna Mureş, str. Axente Sever, nr.43 A pe o perioadă de 10 ani, preţul minim de începere al 

licitaţiei să fie de 620,00 lei/an.  

      Art.2: Raportul de evaluare întocmit de evaluatorul Marcu Maria, actualizat prin adresa nr.3330 

din 10.03.2015 face parte integrantă din prezenta.   

      Art.3:.  Se aprobă Studiul de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui spaţiu 

medical-anexă laborator din Policlinica Ocna Mureş, conform anexei..  

      Art.4:  Se apobă documentaţia privind concesionarea prin licitaţie publică a spaţiului medical-

anexa laborator, situat în incinta Policlinicii oraşului Ocna Mureş, str. Axente Sever, nr. 43 A, jud. 

Alba, spaţiul medical anexă-laborator, conform anexei.  

      Art.5: Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor în vederea concesionării spaţiului medical-

anexa laborator, în suprafaţă de 9,00 mp, situat în Ocna Mureş, str. Axente Sever, nr.43 A,  după cum 

urmează: 

 

        - ing. Sanislav Nicolaie, arhitect şef                                                                      presedinte; 

       -  ing. Biriş Sorina-Geta , inspector Serviciul Urbanism, tehnic, investiţii             membru;                                                                           

        - jr. Nicoară Florin Ovidiu, jurist în cadrul Direcţiei Juridice                               membru; 

        - jr. Leahu Ioan Mircea, consilier local                                                                  membru;                                                                                          

       -  ec.Păcurar Radu, economist Administraţia Finanţelor Publice Aiud                  membru; 

  

  Membrii supleanţi: 

- ec. Morar Claudiu Viorel , inspector Biroul Achiziţii Publice; 

- ing. Gârlea Liviu, inspector Compartimentul Agricol, Cadastru agricol;  

      Art.6: Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceşte Primarul 

oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu 

 

Se comunică la: 

- Institutia Prefectului –judeţul Alba; 
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- Primarul oraşului Ocna Mureş; 

- Serviciul Urbanism, tehnic, investiţii, construcţii;  

            - 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. 

 

 


