ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 4
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinara la data de
31.01.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.27 din 25.01.2011, de către primarul
oraşului Ocna Mureş.
Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul
anexelor nr. 2 şi 3 ale Hotărârii nr.2/12.01.2011 a Consiliului local al oraşului ocna Mureş privind
“aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, pe o perioada de 49 de ani, a terenului proprietate
privată a oraşului Ocna Mureş, în suprafaţă de 3844 m.p., situat administrativ în oraşul Ocna
Mureş, satul aparţinător Războieni-Cetate, f.n., judeţul Alba, identificat cu C.F. nr. 71310 Ocna
Mureş, cu nr. cad./top. 71310, în vederea construirii de spaţii comerciale, preţul de pornire al
licitaţiei fiind determinat pe baza raportului de evaluare a terenului în cauză”, initiat de catre
primarul orasului Ocna Mures, prof. Dragut Augustin Iosif;
Văzând referatul serviciului administraţia publică locală, secretariat, juridic şi relaţia cu
societatea civilă ;
Având în vedere Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborată cu Legea
nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare, O.U.G nr 54/28.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publica şi Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicata;
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexelor nr. 2 şi 3 ale
Hotărârii nr.2/12.01.2011 a Consiliului local al oraşului ocna Mureş privind “aprobarea
concesionarii, prin licitatie publica, pe o perioada de 49 de ani, a terenului proprietate privată a
oraşului Ocna Mureş, în suprafaţă de 3844 m.p., situat administrativ în oraşul Ocna Mureş,
satul aparţinător Războieni-Cetate, f.n., judeţul Alba, identificat cu C.F. nr. 71310 Ocna Mureş,
cu nr. cad./top. 71310, în vederea construirii de spaţii comerciale, preţul de pornire al licitaţiei
fiind determinat pe baza raportului de evaluare a terenului în cauză”, în sensul că, în tot cuprinsul
celor două anexe – nr.2 (Studiul de oportunitate) şi nr.3 (Caietul de sarcini) – expresia ”în vederea
construirii unui depozit frigorific pentru distribuţie îngheţată” se înlocuieşte cu expresia “în
vederea construirii de spaţii comerciale”.
Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste
primarul orasului Ocna Mures, prof. Dragut Augustin Iosif.
Se comunica la:
-Institutia Prefectului- judetul Alba;
-Primarul orasului Ocna Mures,
-Compartimentul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ;
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-Serviciul venituri ale bugetului local, taxe si impozite locale;

Ocna Mureş, 31.01.2010
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
JR. FLORIN AUREL POPA

PSN/PSN
EX:7;ANEXE:0;

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS
JR. FLORINEL NICOARA

NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:15; Voturi ,,pentru”: 15.
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