
 

 

 

 

 

Ordinea de zi pentru sedința Consiliului Local al orașului Ocna Mureș 

din 31.01.2013 ora 17 
00

 

Sala de Ședințe a Primăriei 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea Contractului de concesiune nr. 8843/23.10.2002 încheiat între 
Primăria oraşului Ocna Mureş, în calitate de concedent, pe de o parte şi 
S.C. AUTOTERM IMPEX S.R.L. în calitate de concesionar, pe de altă parte 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind încetarea Contractului de concesiune nr. 2305/14.03.2005 având ca obiect terenul 
proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, în suprafaţă de 302 m.p., situat în Ocna Mureş, strada 

Mihai Eminescu, nr.18B, jud. Alba, înscris în C.F. nr. 1 Ocna Mureş cu nr. top. 972/2/1/1/2 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea noilor valori impozabile, taxele şi impozitele locale şi alte taxe asimilate 
acestora ce se vor  aplica începând cu data de 1 februarie 2013 la nivelul oraşului Ocna Mureş 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea inscrierii, in domeniul privat al orasului Ocna Mures a imobilului 
proprietate de stat compus din casă şi teren aferent în suprafaţă totală de 1366 m.p., 

situat administrativ în Ocna Mures, strada Zaharia Bârsan, nr.3, jud. Alba şi înscris 
in CF 72041 Ocna Mureş (provenită din conversia de pe hârtie a C.f. nr.1), cu nr. 
top. 1076; parcelarea imobilului  conform Documentaţiei de parcelare anexată 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind acordarea unor facilităţi fiscale Societăţii Comerciale S.C. PERSIDA S.R.L. din Ocna Mureş; 
încetarea contractului de concesiune nr.2740/24.03.2003 încheiat între Oraşul Ocna Mureş şi S.C. 

PERSIDA S.R.L. din Ocna Mureş 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind încetarea Contractului de concesiune nr. 12466/12.12.2002 încheiat între 
Consiliul local Ocna Mureş, în calitate de concedent, pe de o parte şi 

S.C. PREGO S.A. în calitate de concesionar, pe de altă parte 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru revocarea Hotărârii nr. 67/28.04.2010 a Consiliului local al oraşului Ocna 
Mureş privind trecerea porţiunii de 1,5 km. din DC 3 Ocna Mureş-Micoşlaca 

din administrarea Consiliului local Ocna Mureş în administrarea M.D.R.T. 



 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind încetarea Contractului de arendare nr. 339/12.01.2010 având ca 
obiect terenul arabil în suprafaţă de 33 hecatare, situat în extravilanul satului 

aparţinător Războieni-Cetate, identificat cu nr. cadastral  96 şi nr. 400/1 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea schimbării denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar 
de stat “GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.2” Ocna Mureş 

 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind încetarea Contractului de închiriere nr. 19438/30.12.2010 încheiat 
între Oraşul Ocna Mureş, în calitate de proprietar, pe de o parte şi 

d-na. Szilagyi Ildiko, în calitate de chiriaş, pe de altă parte 
 


