
 

           
ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA  
CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂREA  NR. 198 

privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului  proprietate privată a oraşului  
Ocna Mureş - teren  situat în Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga, fără număr,  în suprafaţă 

de  62 m.p., înscris în C.F. nr. 79364 Ocna Mureş 

 

   Consiliul local al oraşului Ocna Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 
noiembrie 2018, ca urnare a emiterii dispoziției de convocare nr. 649/09.11.2018 de către 
primarul orașului Ocna Mureș, Vințeler Silviu ; 
    Având în vedere referatul nr. 15647/31.10.2018 al Compartimentului organizarea și 
amenajarea teritoriului, protecția mediului din care rezultă necesitatea vânzării, prin licitaţie 
publică, a imobilului  proprietate privată a oraşului Ocna Mureş - teren  situat în Ocna 
Mureş, str. Nicolae Iorga, fără număr,  în suprafaţă de  62 m.p., înscris în C.F. nr. 79364 
Ocna Mureş, Nota de constatare nr.13831/04.10.2018, raportul de specialitate favorabil 
nr.16250/09.11.2018 al Direcției juridice și  rapoartele cuprinzând 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, art. 859 alin. 2,art.553, 1650 si 
următoarele din Codul Civil-Legea nr 287/2009 actualizată, art.13 alin.1 din Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, Raportul de evaluare întocmit de 
evaluatorul Marcu Maria ; 
       În temeiul, art.36, alin.(5), lit.b), art.36 alin.2 litera c), art. 45 alin.3 și art. 115 
alin.(1) lit.b) art. 121 și art.123 alin.1 teza a II-a 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 vânzarea, prin licitaţie publică, a imobilului proprietate privată a 
oraşului Ocna Mureş - teren situat în Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga, fără număr, în 
suprafaţă de 62 m.p., înscris în C.F. nr. 79364 Ocna Mureş, preţul de pornire a licitaţiei fiind 
de 2549,oo lei cu TVA-ul inclus în preț. Plata se va face integral la întocmirea contractului de 
vânzare.   
 

      (2) Raportul de evaluare a terenului identificat la alineatul precedent, întocmit de către 
evaluatorul autorizat UNEAR – ing. Marcu Maria şi documentaţia de vânzare prin licitaţie, 
însuşite de către consiliul local, fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
      Art. 2.  Se aprobă includerea în procesul verbal de adjudecare precum şi în contractul de 

vânzare- cumpărare în formă autentică a interdicţiei de edificare a construcţiei pe acest teren şi a 

obligaţiei proprietarului prezent şi viitor de a permite accesul pe teren a proprietarilor riverani a căror 

reţele de utilităţi străbat terenul, pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere sau reparaţie a acestora. 

 
       Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr 554/2004 a 
contenciosului administrativ, actualizată.       
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       Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea 
contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică se împuterniceşte primarul oraşului 
Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 
  
             Se comunică la: 
       - Institutia Prefectului- judeţul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Compartimentului organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului; 
       -Serviciul venituri, impozite şi taxe locale; 
                                                                                                            

Ocna Mureş, 14.11.2018 
 
 
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                         SECRETAR ORAȘ, 
         OROSZHEGYI  CSABA                                                            NICUȘOR PANDOR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnored:NFO, .Ex:5, anexe:2  Consilieri in functie:17; prezenti: 12; voturi ,,pentru”: 12 (70,58%); voturi ,,contra”: 0; 
abţineri: 0. 


