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           ROMÂNIA 

      JUDEȚUL  ALBA 

ORAȘUL OCNA MUREȘ 

 PRIMAR 

    Nr. 48 din 16.03.2022 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind derularea procedurii în vederea vânzării terenurilor proprietate privată a  

orașului Ocna Mureș, aferente unor spații comerciale înstrăinate celor 

 în drept în baza prevederilor Legii nr.550/2002 

 

 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară cu 

convocare de îndată la data de 17.03.2022, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 124 din 

16.03.2022, de către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vințeler; 

 Având în vedere:  

          - referatul de aprobare nr. 4432/14.03.2022 al Compartimentului organizarea și amenajarea 

teritoriului, protecția mediului din care rezultă necesitatea aducerii la cunoștința consiliului local, în 

calitatea acestuia de unic administrator al bunurilor din patrimoniul orașului Ocna Mureș, a vânzării 

terenurilor proprietate privată a orașului Ocna Mureș, a căror situație juridică a fost clarificată, 

terenuri aferente unor spații comerciale înstrăinate în baza prevederilor Legii nr.550/2002, respectiv 

însușirea valorilor de pronire a negocierii cu cumpărătorii; 

          - Procesul-verbal nr.4205/10.03.2022 al Comisiei speciale de aplicare a Legii nr.550/2002; 
            - raportul de specialitate comun ___________ nr. ___________________ al Direcției juridice 

și al Serviciului impozite și taxe locale;  

            - avizele ____________ ale comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2 ale Consiliului local al 

orașului Ocna Mureș,  

            - Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, actualizată; 

            - Art.553, art.555 și următoarele din Codul civil privind formele de proprietate- proprietatea 

privată  coroborat cu art. 1650 și urm. - Cod civil; 

            - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;  

            - Art.363 coroborat cu art 334-346 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

            - prevederile art.11 alin.(2) (prin similitudine), art. 13 alin. (2) și alin.(4), art.14, art.16 (prin 

similitudine) din Legea nr.550/14.10.2002, actualizată, coroborate cu art.4 alin.(3) și art.12 alin.(1) 

din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.550/2002, aprobate prin H.G. nr. 1341/27.11.2002, 

actualizate, 

 În temeiul art.129, alin. (2) lit. c), alin.(6) lit.b), art.136, art.139, alin. 2, art.196, alin. (1) lit. 

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 

            Art. 1. (1) Ia act de derularea procedurii în vederea vânzării terenurilor proprietate privată a 

orașului Ocna Mureș, aferente unor spații comerciale înstrăinate celor în drept în baza prevederilor 

Legii nr.550/2002, conform Procesului-verbal nr.4205/10.03.2022 al Comisiei speciale de aplicare a 

legii în cauză. 

           (2) Se însușesc valorile de pornire a negocierii în vederea vânzării terenurilor către 

persoanele îndreptățite, specificate în cuprinsul procesului verbal al Comisiei speciale de aplicare a 

Legii nr.550/2002, identificat la alin.(1). 

            (3) Procesul-verbal nr.4205/10.03.2022 al Comisiei speciale de aplicare a Legii nr.550/2002 

 anexat, face parte integrantă din prezenta. 
 

            Art. 2. Se mandatează primarul orașului Ocna Mureș, domnul Silviu Vințeler să semneze  

contractele de vânzare-cumpărare în formă autentică, pe baza proceselor verbale de adjudecare ce vor 

fi întocmite de către Comisia specială de aplicare a Legii nr.550/2002, prin care se va stabili prețul 

final, la care se va  adăuga TVA-ul aferent. 
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Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr.554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată. 

 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 

   Se comunică la: 

- Instituția Prefectului judeţului Alba,  

- Primarul orașului Ocna Mureș; 

- Compartimentul organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului; 

- Serviciul impozite și taxe locale; 
 

 

                         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 

comisie de specialitate _____________________________________________ 

alte avize necesare ____________________________________________________________ 
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