ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 42
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinara la data de
31.03.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.741 din 23.03.2011 de către primarul
oraşului Ocna Mureş.
Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a
terenurilor proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, situate administrativ în oraşul Ocna Mureş, strada
Axente Sever, nr.21, judeţul Alba, înscrise în C.f. nr.70482 Ocna Mureş cu cu nr. cad.429, nr. top.
2115/1 – teren construibil în suprafaţă de 51 m.p. şi C.f. nr.71392 Ocna Mureş, cu nr. top./cad. 71392 –
curţi, construcţii în suprafaţă de 89 m.p., preţul total de pornire a licitaţiei fiind de 1.098 lei, la care se va
adăuga TVA-ul aferent, proiect iniţiat şi înaintat spre aprobare de către primarul oraşului Ocna Mureş,
prof. Augustin Drăguţ;
Văzând – referatul şi raportul de specialitate nr.4397/30.03.2011 ale compartimentului pentru
urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ;
Având în vedere Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata
in anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art.45 din Legea nr 215/2001, privind administratia publica locala,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: (1) - Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică, a terenurilor proprietate privată a
oraşului Ocna Mureş, situate administrativ în oraşul Ocna Mureş, strada Axente Sever, nr.21, judeţul
Alba, înscrise în C.f. nr.70482 Ocna Mureş cu nr. cad.429, nr. top. 2115/1 – teren construibil în
suprafaţă de 51 m.p. şi C.f. nr.71392 Ocna Mureş, cu nr. top./cad. 71392 – curţi, construcţii în suprafaţă
de 89 m.p., preţul total de pornire a licitaţiei fiind de 1.098 lei, la care se va adăuga TVA-ul aferent.
(2) Raportul de evaluare a terenurilor în cauză, întocmit de expertul autorizat ANEVAR ing.
Maria Marcu, însuşit de către Consiliul local al oraşului Ocna Mureş face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

(3) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea
conractului de vânzare-cumpărare în formă autentică la notarul public competent se împuterniceşte
primarul oraşului Ocna Mureş, prof. Drăguţ Augustin Iosif.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Compartimentul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ
din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul venituri ale bugetului local, taxe si impozite locale;
Ocna Mureş, 31.03.2011
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