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Nr. 141/29.06.2022 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  Testului investitorului privat prudent în economia de piață în vederea 

fundamentării deciziei de participare a UAT Orașul Ocna Mureș ca acționar la înființarea 

unei societăți comerciale de interes local împreună cu UAT Județul Alba și constituirea 

capitalului social prin aport în numerar 

 

 

         CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă 

______________ ____________________________ publică, la data de ___________, ca 

urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. ___________, de către primarul oraşului Ocna 

Mureş, Silviu Vințeler; 

          Având în vedere:  
          - referatul de aprobare nr. 10369/29.06.2022 al Direcției economice pentru promovarea 

proiectului de hotărâre privind aprobarea Testului investitorului privat prudent în economia de 

piață în vederea fundamentării deciziei de participare a UAT Orașul Ocna Mureș ca acționar la 

înființarea unei societăți comerciale de interes local împreună cu UAT Județul Alba și 

constituirea capitalului social prin aport în numerar; 

           - Luând în considerare prevederile Acordului de asociere între Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și orașul Ocna Mureș prin Consiliul Local al orașului Ocna Mureș pentru 

realizarea în comun a obiectivului “Stațiunea balneo-climaterică Ocna Mureș“ ; 

- Raportul de specialitate comun _______________nr. ___ al Arhitectului-șef al orașului 

Ocna Mureș și al Direcției juridice ;   

- Avizele _____________ ale comisiilor de specialitate nr. 1 și nr.2 din Consiliul local 

Ocna Mureş;  

Având în vedere prevederile: 

- art. 89, alin. (8), art. 92, art.129, alin.(2) lit.a) și lit.b) și alin.(3) lit.c)  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Comunicarea Comisiei Europene privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este 

menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene-

secțiunea 4.2; 

- Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene-articolul 107 aliniatul (1); 

-  Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.139, alin.(3) lit.a) și d) coroborate cu art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 

următoarea 

HOTĂRÂRE 

  

           Art. 1. Se aprobă Testul investitorului privat prudent în economia de piață în vederea 

fundamentării deciziei de participare a UAT Orașul Ocna Mureș ca acționar la înființarea 

unei societăți comerciale de interes local împreună cu UAT Județul Alba și constituirea 

capitalului social prin aport în numerar, conform anexei care face parte integrantă din 

prezentul proiect de hotărâre. 

 

          Art. 2. Hotărârea poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr.554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată. 
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Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, domnul Silviu Vinţeler. 

 

   Se comunică la: 

-  Instituția Prefectului judeţului Alba; 

- Consiliul Județean Alba; 

-  Primarul orașului Ocna Mureș; 

-  Direcția economică; 

 
 

Ocna Mureş,  29.06.2022 
 

                         INIŢIATOR,                                         AVIZAT, 

         PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,         SECRETAR GENERAL 

                           SILVIU VINȚELER                                      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: 0 ;  Consilieri in functie: 17; prezenti:  ; voturi ,,pentru”(%):   ;   voturi ,,contra”:  ;  abţineri: 
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