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               ROMÂNIA
           JUDEŢUL ALBA
     ORAŞUL  OCNA  MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 84
privind închirierea prin licitaţie publică,  pe o durată de 5 ani a spaţiului-camera nr. 26,  în suprafaţă
de 12,74 mp, situat în Ocna Mureş, str. N.Iorga, nr.25, jud. Alba şi înscris în CF 70391-C1-U12 şi
CF70391-C1-U11 Ocna Mureş,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  la data de
31.03.2016,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.326/24.03.2016 de către primarul oraşului
Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler.

Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr. 1392/28.03.2016 întocmite de către
Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ, avizele favorabile ale
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu Legea nr 50/1991
cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G nr 54/28.06.2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica,

În temeiul art. 36 alin. (5) litera a), art.45 alin.(1),  art.115 alin. (1) litera b), art.123 alin.1 şi 2,
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 durată de 5 ani a spaţiului proprietate

privată a UAT Ocna Mureş-cameră nr.26 în suprafaţă de 12,74 mp, situat în Ocna Mureş, str. N.Iorga,
nr.25, jud. Alba şi înscris în CF 70391-C1-U12 şi CF70391-C1-U11 Ocna Mureş, preţul de pornire al
licitaţiei să fie de 800 lei/an

Art.2: Documentaţia privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului  menţionat la art.1 şi
raportul de evaluare a spaţiului în cauză fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă comisia pentru evaluarea ofertelor şi stabilirea participantului căştigător, în
următoarea componenţă:

-ing. Sanislav Nicolaie-preşedinte;
-sing. Botoş Monica Florina-membru;
-ec. Potinteu Vasile-membru;
-jr. Nicoară Florin Ovidiu-membru;
-ec Vancea Nicolae-membru;

Rezerve:
-ing. Gârlea Liviu;
-ec Pop Mirela
Art.4: Cu ducerea la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul

oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu.
Se comunică la:

-Institutia Prefectului- judetul Alba;
-Primarul orasului Ocna Mures,
-Biroul   pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ.
-Serviciul venituri ale bugetului local, taxe si impozite locale;
-Membrii comisiei

Ocna Mureş, 31.03.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       CONTRASEMNEAZĂ,
DR. ING. OLTEAN DAN GLIGOR SECRETAR ORAŞ
                                                                                                         PANDOR NICUŞOR

TOM/TOM; EXPL.3; ANEXE.2;                                 NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:15; Voturi “pentru”: 15 .
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