ROMÂNIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
Consiliul local
HOTARAREA NR 79
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
31.05.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 861 din 24.05.2011, de către primarul
oraşului Ocna Mureş,prof. Dragut Augustin Iosif;
Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionarii, prin licitatie
publica a unui teren- curti si constructii in suprafata de 10,00 mp, inscris in CF 71435 Ocna Mures,
cu nr top 1753/1/2 pe o perioada de 10 ani, situat in Ocna Mures. Str 9 Mai, nr 1A, pretul de pornire
al licitatiei fiind de 1500 lei/an”, initiat de catre primarul orasului Ocna Mures, prof. Dragut
Augustin Iosif.
Văzând referatul şi raportul nr 5500/22.04.2011 al biroului pentru urbanism, tehnic, investiţii,
disciplina in constructii, spatiu locativ;
Având în vedere Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicata in anul 2007, coroborată cu Legea nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare si OUG nr.54/28.06.2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
În temeiul art.45, p-ctul.1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică
locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1): -Se aproba concesionarea, prin licitatie publica a unui teren- curti si constructii in
suprafata de 10,00 mp, inscris in CF 71435 Ocna Mures, cu nr top 1753/1/2 pe o perioada de 10
ani, situat in Ocna Mures. Str 9 Mai, nr 1A, pretul de pornire al licitatiei fiind de 1500 lei/an”.
(2) – Raportul de evaluare a terenului in cauza, intocmit de catre evaluatorul Anevar
Marcu Maria si insusit de Consiliul Local face parte integranta din prezenta hotarare.
(3) –Documentatia privind concesionarea prin licitatie publica a terenului inscris in
CF nr 71435-Ocna Mures, avand nr topo 1753/1/2, in suprafata de 10 mp, situat in orasul Ocna
Mures, str. 9 Mai, nr 1A, jud.Alba, face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2: - Se constituie COMISIA DE EVALUARE a ofertelor pentru concesionarea
terenului prevazut la articolul 1, în următoarea componenţă:
Preşedinte: - ing. Sanislav Nicolaie- presedinte;
Membri: - ing. Biris Sorina –membru;
- ec. Serbu Ioan-membru;
- jur. Botezan Ioan – membru;
- ing. Garlea Liviu-membru.
Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, prof Dragut Augustin Iosif;
Se comunică la:
- Institutia Prefetului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Biroul urbanism tehnic investitii constructii;
Ocna Mureş, 31.05.2011
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