
         
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL LOCAL  

 
HOTĂRÂREA  NR. 188 

            pentru completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr.146 din 
data de 30.08.2018 privind concesionarea terenului din str.Liliacului, nr.16 

 
          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică, la data 
de 25.10.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 547/19.10.2018 de către primarul 
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler; 
         Având în vedere  referatul nr. 15105/23.10.2018 al Arhitectului șef-Compartiment 
organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului  din care rezultă necesitatea completarii 
art.1 al Hotărării Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr.146 din data de 30.08.2018, raportul de 
specialitate favorabil nr.  15211/25.10.2018 al Direcției Juridice, avizele favorabile  ale comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului local Ocna Mureș coroborate cu art.4,15 din Legea nr. 213/1998 
privind  bunurile proprietate  publică,  actualizată, art.7 alin. 1 din  OUG nr.54/2006 actualizată, art. 
859 alin. 2 din Codul Civil actualizat, art.13 alin.1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții, actualizată, Legea nr. 82/1991 Legea contabilității, actualizată, 
Legea nr.273/2006, actualizată; 
         În temeiul, art.36, alin.2 litera c), alin.(5), lit.b), art. 45 alin.3, art. 115 alin.(1) lit.b) din 
Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, actualizată 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
     Art. 1.  Articolul 1 al  Hotărârii Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr.146 din data de 
30.08.2018 privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului  situat în Ocna Mureş, 
str. Liliacului, nr.16,  în suprafaţă de  222 m.p,  pentru construcție de locuință și anexe se 
completează cu un nou aliniat  care  va avea următorul cuprins: 
    ,, (3) Durata concesiunii terenului identificat la alin. (1) este 49 ani. “ 
 
     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; 
       - Arhitectul șef-Compartiment organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului ; 
      - Serviciul venituri, impozite şi taxe locale; 
                                                          
                                                       Ocna Mureş, 25.10.2018 

                                  
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                  SECRETAR ORAȘ, 
   DAN CIPRIAN TECAR                                                                         NICUȘOR PANDOR  
 
 
  
   
  Tehnored:T.O.M, .Ex:5, anexe:0  Consilieri in functie:17; prezenti: 15; voturi ,,pentru”(%): 15 (88,23); voturi ,,contra”: 0; abţineri: 0 . 

                     


