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           ROMÂNIA 

      JUDEŢUL ALBA 

 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

    CONSILIUL LOCAL                         

   Nr. 15 din 26.01.2021 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 cu privire la aprobarea locației noi a pieței volante (industriale) a orașului 

Ocna Mureș, organizarea locurilor în piață și a modalității  de atribuire a acestora 
 

 

 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică 

la data de 28.01.2021, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 25/22.01.2021, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vințeler;   

 Având în vedere: Referatul de aprobare comun nr.922/22.01.2021 întocmit de către 

Compartimentul pentru amenajarea și organizarea teritoriului, administrarea domeniului public și 

privat al orașului, licitații din cadrul Arhitectului șef al orașului Ocna Mureș și de către Serviciul 

administrarea pieței orașului Ocna Mureș, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind 

stabilirea noii locații a pieței industriale, volante a orașului Ocna Mureș (Anexa nr.1) precum și 

caietul de sarcini necesar pentru atribuirea locurilor în noua locație (Anexa nr.2) ;  

            Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 16676/11.11.2020;  

Raportul de specialitate comun _____________nr.___________ al Direcției juridice și 

Serviciului I.T.L ; 

            Avizele ___________ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului 

Ocna Mureș;   

           Avizul _____________ al Poliției orașului Ocna Mureș, Serviciul Rutier privind 

managementul traficului pe strada Nicolae Iorga și în interiorul Pieței industriale, în zilele de vineri, 

în intervalul orar 6,oo – 16,oo transmis prin Adresa nr.________ înregistrată la Primăria orașului 

Ocna Mureș cu nr.____________; 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

-Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată; 

- prevederile cuprinse în Codul civil privind închirierea;  

- H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone 

publice, actualizată; 

       - Legea nr.51/2006 privind serviciile de utilități publice, actualizată; 

       - Ordinul nr. 601/2002 al președintelui INS privind actualizarea clasificării activităților din 

economia națională – CAEN, actualizat; 

       - Legea nr.252/2003 privind registrul unic de control; 

O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, actualizată; 

       - art. 129, alin.(1), alin. (4) lit. c), alin.(6) lit.b), partea a IV-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, actualizat precum și art. 332 și urm. din același act normativ; 

    În temeiul art. 136, art. 139 şi art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE:  
 

 Art. 1. (1) Se aprobă noua locație a Pieței industriale (volante) a orașului Ocna Mureș, 

situată la adresa din Ocna Mureș, strada Nicolae Iorga, nr.35, județul Alba, formată din două 

parcele, respectiv parcela care se identifică cu CF nr. 79171 Ocna Mureș, nr. cad. 79171 în 

suprafață de 3218 mp (locurile de la nr.1 la nr. 59 inclusiv) și parcela în suprafață de 198 mp care 

face parte integrantă din strada Nicolae Iorga (locurile de la nr.60 la nr.70 inclusiv), al cărei 

amplasament, delimitare și numerotare a locurilor se regăsește în Anexa nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta.   
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            (2) Accesul în piață cu vehicule al utilizatorilor se va realiza prin intrarea de la adresa din 

Ocna Mureș, strada Axente Sever iar părăsirea locației de către vehicule se va face prin accesul care 

are ieșire în strada Nicolae Iorga pe poarta dintre grădiniță și biserica ortodoxă. 

            (3) Piața publică care va funcționa în locația identificată la alin.(1) în fiecare zi de vineri, în 

intervalul orar 6,oo – 16,oo și este destinată produselor  industriale (cu excepția materialului lemons 

destinat construcțiilor), respectiv ”piață volantă” și ”talcioc”, așa cum sunt acestea reglementate 

la art.7, lit.e) și lit.f) din H.G. nr.348/2004, actualizată. Prin excepție, primarul orașului Ocna Mureș 

poate aproba modificarea zilei și a programului pe perioada sărbătorilor sau a altor evenimente care 

justifică aceasta. 
 

             Art. 2. (1) Începând cu funcționarea pieței în noua locație, se ridică toate interdicțiile și 

limitările de circulație impuse pe strada Nicolae Iorga în zilele de vineri, care au fost instituite 

exclusiv în vederea funcționării  pieței în vechea locație. 

            (2) Având în vedere menținerea, pe vechea locație, a celor 11 locuri de piață numerotate de 

la nr.60 la nr.70 inclusiv, începând cu funcționarea pieței în noua locație și în completare la cele 

dispuse la alineatul precedent, se restricționează traficul pe strada Nicolae Iorga în zilele de vineri, 

în intervalul orar 6,oo – 16,oo precum și la intrarea și ieșirea din piață, după cum urmează: 

           a). pe sensul de mers str. Memorandumului spre sensul giratoriu, în dreptul imobilului cu 

nr.37, va fi montat un indicator rutier mobil cu semnificația  ”ocolire prin stânga” și un indicator cu 

semnificația ”limitare de viteză 20 km/h” , circulația fiind deviată pe banda a 2-a a celuilalt sens de 

mers; 

          b). pe sensul de mers dinspre sensul giratoriu spre str. Memorandumului, până în dreptul 

imobilului cu nr. 40, va fi montat un indicator rutier mobil cu semnificația  ”drum îngustat pe partea 

stângă” și ”limitare de viteză 20 km/h”;        

          c). montarea unui indicator permanent cu „oprirea interzisă” pe porțiunea stația de autobuz, 

pe str. Nicolae Iorga, până în dreptul imobilului cu nr. 40, cu indicator suplimentar privind lungimea 

sectorului pe care se aplică restricția;  

          d). stabilirea sensului unic de intrare în piață din strada Azente Sever, pe poarta din curtea SC 

APA CTTA S.A. și ieșirea pe sensul unic înspre strada Nicolae Iorga, pe poarta dintre grădiniță și 

biserică, cu montarea indicatoarelor aferente (sens unic); 

          e). montarea indicatorului cu semnificația „obligatoriu la dreapta” la ieșirea din piață, pe 

styrada Nicolae Iorga; 

          f). înlocuirea și repoziționarea indicatorului „oprirea interzisă” aflat pe str. Axente Sever, 

înaintea intrării în piață. 

           (3) Amplasarea indicatoarelor mobile prevăzute la alin. (2), lit.a). și lit.b) în fiecare zi în care 

se va desfășura piața industrială Ocna Mureș, înainte de începerea programului de funcționare al 

pieței industriale precum și ridicarea acestora la finalul programului se va asigura de către Serviciul 

Poliția Locală din subordinea Consiliului local al orașului Ocna Mureș. 
 

            Art. 3. În vederea asigurării funcționării pieței în noua locație, va fi elaborat și suspus 

aprobării consiliului local regulamentul pentru funcționarea pieței și vor fi obținute toate avizele, 

acordurile și autorizațiile necesare funcționării acestui obiectiv. 
        

            Art. 4. Până la îndeplinirea cerințelor de la art.2 și art.3, se aprobă demararea și derularea 

procedurilor necesare atribuirii, prin licitație publică, către utilizatorii interesați, a locurilor 

disponibile în noua locație a pieței conform caietului de sarcini cuprins în Anexa nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta. 
 

            Art. 5. Se deleagă ca reprezentanți ai consiliului local în comisia de analiză ce se va 

constitui, prin dispoziție a primarului, în vederea derulării procedurii de atribuire a locurilor în Piața 

industrială Ocna Mureș și respectiv în comisia de contestații, următorii: 
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 Comisia de analiză: 

- ____________________________; 

- ____________________________; 

 

  Comisia de soluționare a contestațiilor: 

- ____________________________; 

 

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul 

orașului Ocna Mureș, dl. Silviu Vințeler . 
 

    Art. 7. Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit 

Legii nr.554/2004. 
               

        Se comunică la:  

       - Instituția Prefectului- județul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcția economică în vederea asigurării procedurii de înscriere a noii locații a Pieței 

industriale în domeniul public al orașului Ocna Mureș și actulizarea inventarului aferent; 

       - Poliția orașului Ocna Mureș; 

       - Serviciul public Poliția Locală Ocna Mureș; 

       - Domnilor consilieri ____________________________; 
 

Ocna Mureş, 26.01.2021 

 
 

        INIȚIATOR, CONSILIER LOCAL,                  AVIZEAZĂ, SECRETAR GENERAL, 

VICEPRIMAR, PODARIU PAVEL-GLIGOR                    PANDOR SIMION-NICUȘOR  

 

        

       

                  
                           

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost iniţiat 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 şi 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 avizul conform al poliției rutiere pentru managementul traficului; 

 

 

 

 

 

 
Tehnored:B.A.I .Ex:3. anexe: 2; Consilieri in functie: 17; prezenti: ___ voturi ,,pentru” (__%): __; voturi ,,contra”:--; abţineri:--; 
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