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                 R O M Â N I A 
             Judeţul Alba 
   ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 
      CONSILIUL  LOCAL 

 
HOTĂRÂREA  NR. 64 

 
          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinara la data de 
28.04.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.801/14.04.2011, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş; 
        Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului 
de concesiune nr.70/02.04.2001 privind terenul în suprafaţă de 22 m.p., situat în Ocna Mureş, strada 
Nicolae Iorga, în spatele blocului nr.44, locul nr.5, înscris în C.F. nr.1060 Ocna Mureş, cu nr.top. 
2153/2/6, proiect initiat de catre primarul orasului Ocna Mures; 
       Văzând referatul şi raportul nr.1114/30.03.2011 ale compartimentului pentru urbanism, tehnic, 
investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ şi referatul nr.4.400 al serviciului venituri ale 
bugetului local, impozite şi taxe locale ; 
       Având în vedere Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, 
republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborată cu Legea 
nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare, O.U.G nr 54/28.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publica şi Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
       În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, 
republicata; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
       Articol unic: Se aprobă  prelungirea, până la data de 02.04.2016, a termenului contractului de 
concesiune nr.70/02.04.2001 privind terenul în suprafaţă de 22 m.p., situat în Ocna Mureş, strada 
Nicolae Iorga, în spatele blocului nr.44, locul nr.5, înscris în C.F. nr.1060 Ocna Mureş, cu nr.top. 
2153/2/6, teren pe care există construcţia cu destinaţia de garaj – concesionar fiind dl. Dimuleasa 
Firică Marian domiciliat în  Ocna Mureş, str.Brazilor, bl.33, ap.38, jud. Alba. 
 

  Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, inclusiv cu semnarea 
actului adiţional la contractul de concesiune se imputerniceste primarul orasului Ocna 
Mures, prof. Dragut Augustin Iosif. 
 
  Se comunica la: 
 -Institutia Prefectului- judetul Alba; 
 -Primarul orasului Ocna Mures,  

-Compartimentul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ; 
-Serviciul venituri ale bugetului local, taxe si impozite locale; 
-Domnul Dimuleasa Firică Marian – Ocna Mureş, str.Brazilor, bl.33, ap.38, jud. Alba. 

 

Ocna Mures, la 28.04. 2011 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                              CONTRASEMNEAZA 
     CONSILIER,                                                                                       SECRETAR ORAS 

    AUREL PĂŞTINĂ                                                                          JR. FLORINEL NICOARA 
 
 
 
 
 

 
 

PSN/PSN 
EX:7;ANEXE:0;                           NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:17; Voturi ,,pentru”:16 . 




