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 HOTĂRÂREA NR. 108 

privind  vânzarea apartamentului situat în Ocna Mureș, str. M. Eminescu, nr.4, ap.2, proprietate 

privată a UAT orașul Ocna Mureș        

       

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

de 28.06.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 337/22.06.2018, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

      Având în vedere referatul nr. 6215/18.06.2018 al Biroului urbanism, tehnic, investiții, construcții 

din care rezultă necesitatea vânzarii acestui apartament, fișa mijlocului fix-nr. inventar 3377, contractul 

de închiriere nr. 8950/03.07.2014 și Hotărârea nr 43 din 27.02.2014 a Consiliului local Ocna Mureș, 

raportul de specialitate favorabil comun  nr. 6215/18.06.2018 al Biroului urbanism, tehnic, investiții, 

construcții și Direcției Juridice,  avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna 

Mureș coroborate cu  Legea nr 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație 

construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, actualizată,  

Legea nr. 244/2011 pentru modificarea art.16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și 

spații cu altă destinație construite din fonduile statului și din fondurile unităților economice sau 

bugetare de stat, actualizată, Legea nr 273/2006, Legea privind finanțele publice locale, actualizată și 

Legea nr.114/2006, legea locuinței,  actualizată;   

        În temeiul art.36 alin 6) litera a, p-ctul 17, art.45 şi art. 115 alin.(1) lit. b) din din Legea nr.215 

din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, actualizată 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 Își însușește  raportul de evaluare al apartamentului proprietate privată al orașului Ocna Mureș, 

situat în  Ocna Mureș, str. M. Eminescu, nr.4, ap.2  înscris în CF 78676-C1-U2, cu nr cad 78676 din 

care rezultă valoarea comercială reală de 20466,00 lei, plus TVA-ul de 3889,00 lei, a apartamentului în 

cauză, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 

 

Art.2.  Se aprobă vânzarea apartamentului proprietate privată a orașului Ocna Mureș, situat în Ocna 

Mureș, str. Mihai Eminescu, nr.4, ap.2  înscris în CF 78676-C1-U2 Ocna Mureș, cu nr cad 78676, 

având suprafața construita de 68,68 mp, suprafața utilă de 48,38 mp, având cote părți comune 20/100, 

cota de teren 56,89/284 mp, fiind compus din două  holuri, două camere, baie și bucătărie la  prețul de 

vânzare de 20466,00 lei, plus TVA-ul de 3889,00 lei, către chiriașul actual, domnul Ilea Iuliu. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr 554/2004  a contenciosului 

administrativ, actualizată.       

 

Art.4.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului 

Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

        

             Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului- judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Biroul urbanism, tehnic, investiții, construcții,  
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      -  Direcția Economică; 

       - Ilea Iuliu, domiciliat în Ocna Mureș, str. M.Eminescu, nr.4,ap.2. 

           
Ocna Mureş, 28.06.2018 

                                    

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                           SECRETAR ORAȘ, 

IOAN DANIEL BARBU                                                                                    NICUȘOR PANDOR                         

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 
Tehnored:T.O.M, .Ex:5, anexe:1  Consilieri in functie:17; prezenti: 17 ; voturi ,,pentru”(%): 17 (100%);   voturi ,,contra”: 0; abţineri: 

0  

 

 

 


