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           ROMÂNIA 
      JUDEŢUL ALBA 
 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 
     CONSILIUL  LOCAL            
                   
 

 
HOTĂRÂREA NR. 269 

privind clarificarea situației juridice și închirierea, prin licitație publică, a terenului situat  
la adresa din Ocna  Mureș, str. 9 Mai, nr.3, jud. Alba, înscris în CF 71827  Ocna Mureș, 

 cu nr. cad. 71827, în suprafață de 6,00 mp. 
            
          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţa ordinară la data 
de  22.12.2016 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1395/15.12.2016, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu 

 
         Având în vedere:  referatul şi raportul nr 9002/22.12.2016 ale  Biroului urbanism, tehnic, 
investiții, construcții, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
oraşului Ocna Mureş coroborate cu prevederile cuprinse  în  Legea 50/1991, actualizată și O.U.G.R 
nr. 54/2006;  
            
        În temeiul:  art.36  alin. 5 litera a), art 45, art.115 alin.1,  litera b) și art. 123 alin. (1) și 
alin.(2) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată , cu 
modificările şi completările ulterioare ; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
    Art. 1:  Ia act de încetarea Contractului de concesiune nr.6161/10.06.2003, așa cum a fost 
modificat și completat prin actele adiționale ulterioare, având ca obiect terenul de 6,oo mp 
proprietate publică a UAT Orașul Ocna Mureș situat în Ocna Mureș, str. 9 Mai, nr.3, prin 
împlinirea termenului contractual . 
 

         Art. 2: Se solicită OCPI Alba prin BCPI Aiud radierea dreptului de concesiune înscris în 
favoarea lui Orian Augustin de la poziția C1 a CF. 71827 Ocna Mureș, drept înscris în baza 
Contractului de concesiune nr.6161/10.06.2003 care a încetat conform art.1 . 
 

    Art. 3: Se aprobă închirierea, prin licitație publică a terenului situat la adresa din Ocna 
Mureș, str. 9 Mai, nr3, jud. Alba, înscris în CF 71827  Ocna Mureș, cu  nr cad 71827, în suprafață 
de 6,oo mp, pe o durată de 10 ani, prețul minim  de pornire al licitației fiind de 45,oo lei/lună, adică 
540,oo lei/an, preț care se va indexa anual cu rata inflației.  
 
          Art. 4: Documentația anexată cuprinzând Studiul de oportunitate, Documentația de licitație 
și Raportul de evaluare al terenului identificat la art.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

         Art. 5: Se aprobă constituirea comisiei pentru desfășurarea licitației în vederea închirierii  
terenului care face obiectul prezentei hotărâri în următoarea componență: 
            Sanislav Nicolaie – președinte; 
            Botoș Monica Florina – membru care va asigura și lucrările de secretariat; 
            Nicoară Florin Ovidiu – membru; 
            Leahu Ioan-Mircea – membru; 
            Păcurar Radu – membru (reprezentant ANAF); 
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  Membri supleanți: 
           Morar Viorel Claudiu; 
           Gârlea Liviu; 
            
            Art. 6:  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 
Primarul oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu. 
 
           Se comunică la:  
       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Biroului urbanism, tehnic, investiții, construcții, 
        -Serviciul ITL; 
        -Direcția juridică pentru efectuarea operațiunilor în Cartea Funciară; 
       - Membrilor comisiei nominalizate la art.5; 
 

Ocna Mureş, 22.12.2016 
                                                                                                           
       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ, 
 BACIU IOAN                    PANDOR NICUȘOR 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RED/DACT:T.O.M. EXP:9;ANEXE:1;              Nota: consilieri in functie:17; prezenţi: 17 ; voturi ,,pentru”:17 ; .voturi ,,contra”:    ; abţineri:     
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