
          ROMÂNIA 

      JUDEŢUL ALBA 

 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

    CONSILIUL LOCAL                            

   

HOTĂRÂREA NR. 118 

privind inchirierea, prin licitatie publica, a spatiului in suprafata utila de 17,40 mp, situat in Ocna-

Mures, str. 9 Mai, nr. 3 langă piața de  lactate, jud. Alba. 

 

   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. 1877/18.06.2018 al Biroului urbanism, tehnic, investiții, construcții  

din care rezultă necesitatea inchirierii, prin licitatie publica, a  spatiului, in suprafata utila de 17,40 mp, 

din imobilul inscris in C.F. 70479 Ocna-Mures, cu nr. top. 1752/8/1-spatiu comercial in suprafata 

totala de 180 mp, situat in Ocna-Mures, str. 9 Mai, nr. 3 langă piața de  lactate, jud. Alba, raportul de 

specialitate favorabil nr 1877/18.06.2018 al Biroului urbanism, tehnic, investiții, construcții  avizele 

favorabile ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureș, coroborate cu  O.U.G.R nr 

54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică actualizată, H.G.R nr 

168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G.R nr 54/2006 privind regimul 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică actualizată, art.1777 și următoarele din Legea 

nr. 287/2009, Codul civil privind contractul de locațiune,  actualizată; 

      În temeiul art.36, alin (5), lit a), art.45 şi art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215 din 23 aprilie 

2001 privind administraţia publică locală, actualizată; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1.(1)  Se aprobă inchirierea, prin licitatie publica, a spatiului proprietate privată a orașului Ocna 

Mureș in suprafata utila de 17,40 mp, care face parte din imobilul inscris in C.F. 70479 Ocna-Mures, 

cu nr. top. 1752/8/1-spatiu comercial in suprafata totala de 180 mp, situat in Ocna-Mures, str. 9 Mai, 

nr. 3  lângă  piața de lactate,   jud. Alba, pe o durată de  10 ani, pretul minim de pornire a licitatiei fiind  

de 125,00 lei/luna, adica 1.500 lei/an. Valoarea chiriei se va indexa anual cu rata inflatiei. 

          (2) Termenul de închiriere va putea fi prelungit , prin acordul părților, pe o perioadă de  maxim 

½ (jumătate) din durata inițială. 

 

Art.2. Se aprobă Raportul de Evaluare si  Documentatia de licitatie pentru  inchirierea, prin licitatie 

publica, a spatiului identificat la art.1, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

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. 

.                                                Ocna Mureş, 28.06.2018 

                          
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                              SECRETAR ORAȘ,  
IOAN DANIEL BARBU                                                                        NICUȘOR PANDOR 
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