ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
PRIMAR

Nr. 5/06.01.2021
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea componenței comisiilor de evaluare a ofertelor pentru valorificarea
potențialului bunurilor imobile proprietate a UAT oraș Ocna Mureș
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară cu
convocare de îndată, la data de ___________, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.
______________, de către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere:
 referatul de aprobare nr. 74/05.01.2021 al Compartimentului organizarea și amenajarea
teritoriului, protecția mediului din care rezultă necesitatea actualizării componenței
comisiilor de evaluare a ofertelor pentru valorificarea potențialului bunurilor imobile
proprietate a UAT oraș Ocna Mureș;
 raportul de specialitate ____________ nr. ______/____________ al Compartimentului
organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului,
 avizele _______________ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului
Ocna Mureş,
 Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 165/26.09.2019;
 Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 121/28.06.2018;
 Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 203/28.11.2019;
 Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a
celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor
locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local;
 H.G. nr. 1341/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
550/2002;
 dispozițiile art. 871/873, art. 553 alin. (1), art. 1650 Cod Civil;
 art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), alin. 6 lit. a), alin. 2, lit. d), alin. 7, lit. p), art. 136 şi
art. 139, alin. (3) lit. g) şi art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă actualizarea componenţei comisiei de evaluare a ofertelor depuse de către cei
interesaţi în vederea concesionării, închirierii sau vânzarii terenurilor sau spaţiilor care aparţin
domeniului privat al oraşului Ocna Mureş numită prin Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna
Mureș nr.165 din 26.09.2019, după cum urmează:
1. Botoş Monica Florina - preşedinte
2. Popa Ionela Sorina, secretar al comisiei - membru
3. Nicoară Florin Ovidiu-membru
4. ............................... - consilier local - membru
5. Reprezentant ANAF
Membri supleanţi:
1. Gârlea Liviu - preşedinte
2. Guţ Maria Ana-membru
3. Baciu Ioan, consilier local - membru
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Art. 2. Se aprobă actualizarea componenţei comisiei de evaluare a ofertelor depuse de către cei
interesaţi în vederea concesionării, închirierii, terenurilor sau spaţiilor care aparţin domeniului public
al oraşului Ocna Mureş numită prin Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr.121 din
28.06.2018, după cum urmează:
1. Botoş Monica Florina - preşedinte
2. Popa Ionela Sorina - secretar al comisiei - membru
3. Nicoară Florin Ovidiu - membru
4. ................................... - consilier local - membru
5. Reprezentant ANAF
Membri supleanţi:
1. Gârlea Liviu-preşedinte
2. Guţ Maria Ana-membru
3. Baciu Ioan, consilier local-membru
Art. 3. Se aprobă actualizarea reprezentanţilor Consiliului local în comisia de vânzare a
spaţiilor comerciale şi a celor de prestări servicii conform legii nr. 550/2002 aprobată prin Hotărârea
Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr.203 din 28.11.2019, după cum urmează:
1. ............................ - consilier local
2. Aron Marin
- consilier local
3. Nicoară Marcela Elena - consilier local
Membru supleant:
Marele Adrian Cristian – consilier local
Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, actualizată.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Se comunică la:
- Instituţia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Compartimentul organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului.
- Membrii comisiilor

Ocna Mureş, 06.01.2021
INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,
SILVIU VINŢELER

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
SIMION NICUŞOR PANDOR
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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 ____________________________________________________________

Tehnored:B.A.I., .ex:3, anexe:0 Consilieri in functie:17; prezenti: voturi ,,pentru” (%); voturi ,,contra”: ; abţineri: .
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