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               ROMÂNIA             

            JUDEŢUL ALBA 

      ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

       CONSILIUL LOCAL                                    
  

                                                                           HOTĂRÂREA  NR. 48           

privind numirea(componența)  comisiilor de evaluare a ofertelor pentru licitațiile de concesiune sau 

închiriere a terenurilor sau spațiilor care aparțin domeniului public și domeniului privat al orașului 

ocna Mureș 

 

 

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

de 21.03.2017, ca  urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 273/15.03.2017, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

        Având în vedere referatul nr.4062/14.03.2017 al Biroului pentru urbanism, tehnic, investiţii, 

disciplina în construcţii, spaţiu locativ, raportul de specialitate comun al Biroului Urbanism și al 

Direcției Juridice nr. 4348/17.03.2017, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului 

local coroborate prevederile art.866 și următoare Cod Civil, cu art. 14-16 ale Legii nr. 213/1998- 

privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,  cu OUGR nr.54/2006 privind regimul 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică și secțiunea 7,  art.15 din HGR nr 168/2007 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor 

de concesiune de bunuri proprietate publică, HCLOM nr.22/31.01.2017;  

        În temeiul art. 36, art.45 alin.(1), 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 numește comisia de evaluare a ofertelor pentru închirierea sau concesionarea 

bunurilor – construcții de orice fel și terenuri, aparținând domeniului public al orașului Ocna Mureș în 

următoarea componență: 

1. Sanislav Nicolaie – președinte; 

2. Botoș Monica Florina – membru; 

3. Nicoară Florin Ovidiu – membru; 

4. Leahu Ioan Mircea – consilier local – membru; 

5. Reprezentant ANAF –membru. 

Membri supleanți: 

1. Morar Viorel Claudiu – locțiitor președinte; 

2. Gârlea Liviu – membru; 

3. Baciu Ioan – consilier local – membru; 

 

        Art. 2: Se numește comisia de evaluare a ofertelor pentru închirierea  sau concesionarea bunurilor 

- construcții de orice fel  și terenuri, aparținând domeniului privat al orașului Ocna Mureș, în 

următoarea componență: 

1. Sanislav Nicolaie – președinte; 

2. Botoș Monica Florina – membru; 

3. Nicoară Florin Ovidiu – membru; 

4. Potinteu Vasile – membru: 

5. Vancea Nicolae –membru; 

 Membri supleanți: 

1. Morar Viorel Claudiu – locțiitor președinte; 

2. Pop Mirela Ramona – membru. 
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          Art. 3: Comisiile numite conform art.1 și art.2 au activitate permanentă, componența nominală 

putând fi modificată/completată prin hotărâre a consiliului local sau dispoziție a primarului, după caz; 

 

          Art. 4: Comisia de evaluare a ofertelor stabilită conform art.3 din HCLOM nr.22/31.01.2017, se 

înlocuiește cu comisia numită conform art.1 al prezentei; 

  

          Art. 5: Cu ducerea la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu și persoanele nominalizate la art.1 și art.2 din prezenta hotărâre. 
               

              Se comunică la: 

 -Institutia Prefectului- judetul Alba; 

 -Primarul orasului Ocna Mures,  

-Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, dișciplina în construcţii, spaţiu locativ; 

            -Persoanelor nominalizate la art.1 și art.2 din prezenta hotărâre. 

 

 
             
                                                            Ocna Mureş, 21.03.2017 

 
   
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                   AVIZEAZĂ,  

MIHĂIESCU RADU CIPRIAN                                                                             SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                                               PANDOR NICUȘOR 
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