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           ROMÂNIA 

      JUDEȚUL  ALBA 

ORAȘUL OCNA MUREȘ 

 PRIMAR 

    Nr.153 din 21.07.2022 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea art.1 al Hotărârii nr.138/30.06.2022 privind punerea la 

dispoziție, cu titlu gratuit, a unui spațiu proprietate publică a orașului Ocna Mureș, în vederea 

utilizării lui ca sediu al societății BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE 

OCNA MUREȘ S.A. 

 

 

 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară 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.11468/21.07.2022 al Compartimentului organizarea și amenajarea 

teritoriului, protecția mediului prin care se propune modificarea și completarea art.1 al Hotărârii 

nr.138/30.06.2022 privind punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a unui spațiu proprietate publică a 

orașului Ocna Mureș, în vederea utilizării lui ca sediu al S.C. BAZA DE TRATAMENT ȘI 

AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. , în sensul determinării exacte a perioadei 

pentru care se pune la dispoziție spațiul care va fi folosit drept sediu social al societății ce se va 

înființa; 

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

Mureș, Direcției juridice și al Biroului achiziții publice,evidența domeniului public și privat;   

 - Avizele _____________ale comisiilor de specialitate nr. 1 și nr.2 din Consiliul local Ocna Mureş;    

- Hotărârile nr.188/30.06.2022  a Consiliului Județean Alba și nr.140/30.06.2022 a Consiliului local 

al orașului Ocna Mureș, ambele privind înființarea societății de interes județean BAZA DE 

TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A.; 

- art.858 și următoarele din Codul civil privind proprietatea publică și art.874 privind dreptul la 

folosință cu titlul gratuit; 

- Legea nr.31/1990 – legea societăților, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art.129, alin. (2) lit. c), alin.(6) lit.a), art.139, alin. (2), lit.g), art.196, alin. (1) lit. 

a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

         Art. I. Art.1 al Hotărârii nr.138/30.06.2022 privind punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a 

unui spațiu proprietate publică a orașului Ocna Mureș, în vederea utilizării lui ca sediu al S.C. 

BĂILE SĂRATE S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

          ” Art. 1. Se aprobă punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, pe o durată de doi ani calculată de 

la data de 01.07.2022, a unui spațiu din clădirea proprietate publică a Orașului Ocna Mureș, 

situată în Ocna Mureș, strada Nicolae Iorga, nr.27, județul Alba – clădirea Primăriei, identificată 

cu CF nr.83855 Ocna Mureș, nr.top/cad.83855- C2, în vederea utilizării lui ca sediu al societății 

BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A.”. 

 

           Art. II. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr.554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată. 

Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri inclusiv cu semnarea 

noului contract de folosință gratuită/comodat, se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, 

domnul Silviu Vinţeler. 
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   Se comunică la: 

- Instituția Prefectului judeţului Alba; 

- Consiliul Județean Alba; 

- Primarul orașului Ocna Mureș; 

- Serviciul ITL;  

- Compartimentul organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului; 

- societatea BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A 

 
 

Ocna Mureş,  21.07.2022 
 

                         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 ____________________________________________________________ 
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