ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MURES
PRIMARUL
NR.114 din 28.07.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru actualizarea Regulamentului privind amplasarea, organizarea şi funcţionarea teraselor
sezoniere pe terenurile aparţinând domeniului public sau privat al oraşului Ocna Mureş
aprobat prin Hotărârea nr. 71/25.04.2013
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică la
data de 29.07.2021, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr._____________, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere referatul comun nr. 11819/27.07.2021 al Compartimentului pentru organizarea
și amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, licitații și respectiv al Serviciului
venituri ale bugetului local, taxe şi impozite locale din care rezultă faptul că regulamentul în cauză este
incomplet ceea impune revizuirea întregului regulament și aprobarea formei actualizate a acestuia,
conform anexei;
- raportul de specialitate comun favorabil nr.____________ al Direcției juridice și al Biroului pentru
urbanism, tehnic, investiții, disciplina în construcții, spațiu locativ şi avizele ______________ ale
comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu art.136 din
Constituţia României, Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local, Ordinul nr. 601/2002 și Ordinul nr.
337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, art. 486 alin.(1)
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, HG nr. 348/2004 privind exercitarea
comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, actualizată, Legea nr. 61/1991 pentru
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice,
republicată (5), actualizată, Hotărârea de Guvern nr. 321/2008 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrărilor de construcții, actualizată, Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
actualizat, Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, Ordonanta nr.
21/1992 privind protectia consumatorilor, actualizată, Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, republicată și actualizată , Hotărârea nr. 3/30.01.2020 a Consiliului local al orașului Ocna
Mureș privind stabilirea sancţiunilor pentru faptele care constituie contravenţii în domeniul bunei
gospodăriri a oraşului Ocna Mureş;
În temeiul art. 129, alin. (6) lit. a) și lit.b), art. 136, art. 139, alin. (3), lit. e), art.196, alin. (1)
lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se actualizează Regulamentul privind amplasarea, organizarea şi funcţionarea
teraselor sezoniere pe terenurile aparţinând domeniului public sau privat al oraşului Ocna Mureş,
aprobat prin Hotărârea nr. 71/25.04.2013, conform anexei - parte integrantă a prezentei .
(2) Prin excepție de la prevederile art. 5 alin.(2) din Regulamentul aprobat conform alin.(1) din
prezentul articol, pentru anul 2021 valoarea taxei pentru terenurile ocupate de terase sezoniere (cele
ocupate prin atribuire directă, fără licitație) precum și valoarea de pornire a licitației (pentru cele
ocupate prin licitație publică) se stabilesc la suma de 1 leu/mp/zi.
Art. 2. Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, orice prevederi contrare
cuprinsă în alte hotărâri ale consiliului local se abrogă, cu excepția celor care nu contravin legislației
specifice cu putere superioară.
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Art. 3. Împotriva prezentei hotărâri persoanele interesate pot depune plângere la Tribunalul
Alba, în termenul şi condiţiile stabilite prin Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. 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;
- Compartimentul pentru organizarea și amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public
și privat al orașului, licitații;
- Serviciul venituri ale bugetului local, taxe şi impozite locale;
Ocna Mureş, 28.07.2021
INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,
SILVIU VINȚELER

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
SIMION NICUȘOR PANDOR

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136 alin.
3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului
______________________________________________________________
 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136
alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea
comisia de specialitate _____________________________________________
alte avize necesare ____________________________________________________________

Tehnored:G.M.A .Ex: 3. anexe: 1;

Consilieri in functie: 17; prezenti: ; voturi ,,pentru”(%): ; voturi ,,contra”: ; abţineri
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