
          ROMÂNIA 
      JUDEŢUL ALBA 

 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

    CONSILIUL LOCAL                            

 

   

 HOTĂRÂREA NR. 121 

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

închirierea bunurilor-construcții de orice fel,  terenurilor sau spațiilor care aparțin domeniului public și 

privat al orașului 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. 9185/26.06.2018 al Biroului urbanism, tehnic, investiții, construcții  

din care rezultă necesitatea numirii (componenței) comisiilor de evaluare a ofertelor pentru 

concesionarea sau închirierea bunurilor-construcții de orice fel, terenurilor sau spațiilor care aparțin 

domeniului public și privat al orașului Ocna Mureș, raportul favorabil nr. 9231/27.06.2018 al Direcției 

juridice,   avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureș, coroborate cu  

prevederile art.866 și următoarele din Codul Civil, cu art.14-16 ale Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, cu O.U.G.R nr. 54/2006 privind regimul 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, actualizată și secțiunea 7, art.15 din H.G.R 

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

regimul contractelor de bunuri proprietate publică, actualizată, ; 

      În temeiul art.36, alin (2), lit c), 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.  Se numește comisia de evaluare a ofertelor pentru închirierea sau concesionarea bunurilor-

construcții de orice fel, terenuri sau spații aparținând domeniului public al orașului Ocna Mureș în 

următoarea componență:  

             1. Botoş Monica Florina -preşedinte 

                 2. Popa Ionela Corina-secretar 

                 3. Nicoară Florin Ovidiu-membru 

                 4  Leahu Ioan Mircea –consilier local-membru 

                 5. Reprezentant ANAF -membru 

                        Membri supleanţi: 

                 1. Gârlea Liviu -preşedinte 

                 2. Guţ Maria Ana-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, terenuri sau spații aparținând domeniului privat  al orașului Ocna Mureș în 

următoarea componență:  

             1. Botoş Monica Florina -preşedinte 

                 2. Popa Ionela Corina -secretar 

                 3. Nicoară Florin Ovidiu-membru 

                 4. Leahu Ioan Mircea –consilier local-membru 

                 5. Guţ Maria Ana -membru  

                         Membri supleanţi: 

                 1. Gârlea Liviu-preşedinte  

                 2. Petridean Cristina-membru 

                 3. Baciu Ioan-consilier local- membru 

 



 2 

Art.3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare se abrogă. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr 554/2004  a contenciosului 

administrativ, actualizată.       

 

 Art.5.  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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnored:T.O.M, .Ex:4, anexe::0,  Consilieri in functie:17; prezenti: 17 ; voturi ,,pentru”(%): 15 (88,23%); voturi ,,contra”: 0; abţineri:0, nu votează:2. 
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