
         ROMÂNIA          

    JUDEŢUL ALBA                                 

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

  CONSILIUL LOCAL          

 

HOTĂRÂREA NR.129 

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a mijlocului fix disponibilizat “Dacia Logan” 

  

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

data de 26.07.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 377/20.07.2018, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

      Având în vedere: raportul de evaluare nr.9064/23.06.2018 al comisiei de evaluare al mijloacelor 

fixe disponibilizate numită prin Dispoziția primarului Orașului Ocna Mureș nr. 31/22.01.2018, 

referatul nr. 9229/27.06.2018 întocmit de către ing. Avram Septimiu- Șef Serviciu Administrarea 

Domeniului Public și Privat al Orașului Ocna Mureș din care rezultă  necesitatea vânzării prin 

licitație publică a mijlocului fix disponibilizat Dacia Logan, raportul de specialitate favorabil nr. 

10319 din 20.07.2018   al  Direcției economice , coroborate cu avizele favorabile ale comisiiilor de 

specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș, dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 15/1994 

privind amortizarea capitalului imobilizat în  active corporale și necorporale, actualizată, H.G.R. nr. 

2139/2004 referitor la aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a 

mijloacelor fixe, actualizată, HGR. nr. 841/1995 – privind procedurile de transmitere fără plată și de 

valorificare a bunurilor aparținînd instituțiilor publice, actualizată, Legea nr. 82/1991- legea 

contabilității, actualizată, Legea nr. 273/2006- legea finanțelor publice locale, actualizată, O.G.R. nr. 

112/2000, actualizată, precum și HCLOM nr. 99/15.06.2018- prin care se aprobă disponibilizarea 

autoturismului Dacia Logan cu nr de inmatriculare AB-20-CNA; 

          În temeiul : art. 36, alin.1, lit. c), alin.5, lit.b), alin. (9) , art.45, alin.3  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 aprobă vânzarea prin licitație publică a mjlocului fix disponibilizat, identificat ca fiind 

autoturismul marca “Dacia Logan”, având număr de înmatriculare AB-20- CNA, prețul de pornire al 

licitației fiind de 11.650,00 lei, conform raportului de evaluare. 

 

   Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004  a 

contenciosului administrativ, actualizată. 

 

   Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler și comisia de evaluare a mijloacelor fixe disponibilizate, numită 

prin Dispoziția nr. 31/22.01.2018 a primarului orașului Ocna Mureș.  

       

Se comunică la:  

       - Instituţia Prefectului- judetul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcția eonomică;    

       - Președintelui comisiei de evaluare- d-nul jur. Podariu Pavel Gligor                                                          

 

      Ocna Mureş, 26.07.2018    

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                           SECRETAR 

ORAȘ, 

IOAN DANIEL BARBU                                                                                   NICUȘOR 

PANDOR                           
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Tehnored:T.O.M.ex: 5; anexe:0  Nota: consilieri in functie: 17;  prezenţi: 17;  voturi ,,pentru”: 17  (100 %); .voturi 

,,contra”: 0 ; abţineri: 0.  

 

 
 


