
         ROMÂNIA 
      JUDEŢUL ALBA 

 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

   CONSILIUL LOCAL                                   
 

HOTĂRÂREA  NR. 147 
            privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului  situat în Ocna Mureş, str. Lalelelor, 

nr. 3,  în suprafaţă de  250 m.p. pentru construcție de locuință și anexe 

 

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

data de 30.08.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 408/24.08.2018 de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler; 

         Având în vedere  referatul nr. 11660/22.08.2018 al Biroului pentru urbanism, tehnic, investiții, 

construcții din care rezultă necesitatea concesionării terenului  situat în Ocna Mureş, str. Lalelelor, nr. 

3, în suprafaţă de 250 m.p., înscris în C.F. nr. 70287  Ocna Mureş, cu nr. top. 1454/138/4, raportul de 

specialitate favorabil comun nr.11660/22.08.2018 al Biroului urbanism, tehnic, investiții, construcții 

și al Direcției economice,  avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna 

Mureș coroborate cu art.4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, 

OUG nr.54/2006 actualizată, art. 859 alin. 2 din Codul Civil actualizat, art.13 alin.2 din Legea nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, Legea nr. 82/1991 Legea 

contabilității, actualizată, Legea nr.273/2006, actualizată și Raportul de evaluare întocmit de 

evaluatorul Marcu Maria ; 

         În temeiul, art.36, alin.2 litera c), alin.(5), lit.b), art. 45 alin.3, art. 115 alin.(1) lit.b), art. 121 

alin. 1 și alin.2 și art.123 alin.1 și alin.2 din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică 

locală, actualizată 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

          Art. 1. (1) Se aprobă concesionarea, prin licitaţie publică, a terenului proprietate privată a 

oraşului Ocna Mureş  situat în Ocna Mureş, str. Lalelelor, nr. 3, în suprafaţă de  250 m.p., înscris în 

C.F. nr. 70287  Ocna Mureş, cu nr. top. 1454/138/4, pentru construcție de locuință și anexe,preţul de 

pornire a licitaţiei fiind de 200 lei/an.   

              (2) Raportul de evaluare al terenului identificat la alineatul precedent, întocmit de către 

evaluatorul autorizat– ing. Marcu Maria precum şi documentaţia de concesionare, însuşite de către 

consiliul local, fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

         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. 
 

             Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului- judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

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

       -Serviciul venituri, impozite şi taxe locale; 
                                                          
                                                   Ocna Mureş, 30.08.2018 

                                  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                          SECRETAR ORAȘ, 

DAN CIPRIAN TECAR                                                                                   NICUȘOR PANDOR        
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