
1

  R O M Â N I A
        JUDEŢUL ALBA
    ORAŞUL OCNA MURES

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 189
privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unei  suprafeţe de teren,

proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, situat în Ocna Mureş, str.9 Mai, nr. 2,  în
vederea amenajării unei terase, cu structură elastică, demontabilă

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 23.09.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1027/17.09.2015, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.

Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr. 4076/09.09.2015 ale Biroului pentru
urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, avizele comisiilor de specialitate ale
consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu Legea nr 50/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Legea nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.273/2006 cu
modificarile ulterioare,

În temeiul art 36 alin. (5) litera a), art.45 alin.(1) şi art.115 alin. (1) litera b) din Legea nr.215
din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1: Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a unei  suprafeţe de
teren, proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, în vederea amenajării unei terase, cu structură
elastică, demontabilă, situată în oraşul Ocna Mureş, str.9 Mai, nr.2, jud. Alba, în suprafaţă de 137
mp, înscris în CF 75980 Ocna Mureş, cu nr top 1056/2/1, preţul de pornire al licitaţiei să fie de
2000 lei/an.

Art. 2: Se aprobă Documentaţia de atribuire, inclusiv caietul de sarcini şi Raportul de
evaluare,   a terenului identificat la art.1, conform Anexelor – parte integrantă a prezentei.

Art 3: Comisia de verificare a dosarelor şi de atribuire, prin licitatie publică a terenului  va
avea următoarea componenţă:

        Membrii titulari:
- ing. Sanislav Nicolaie preşedinte;
- ing. Biriş Sorina Geta                 membru;
- ec. Morar Viorel Claudiu                  membru;
- ec. Vancea Nicole membru;
- jr. Nicoară Florin membru.

Membrii de rezervă:
- ec. Pop Mirela
- ing. Petridean Cristina

Art 4: Proiectul tehnic se va însuşi de către Consiliul local al oraşului Ocna Mureş.
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Art. 5: Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu

 Se comunică la:
-Institutia Prefectului- judetul Alba;
-Primarul orasului Ocna Mures,
-Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ,
-Membri comisiei numite conform art.3;

Ocna Mureş, 23.09.2015
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                          CONTRASEMNEAZĂ,
LEAHU IOAN MIRCEA p. SECRETAR ORAS

 JR.PANDOR NICUŞOR

TOM/TOM; EXPL.3; ANEXE.1; NOTĂ:  Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:17; Voturi “pentru”: 15.


