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          R O M Â N I A 
         JUDEŢUL ALBA 
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 
      CONSILIUL  LOCAL  
 

HOTĂRÂREA NR. 95 
 
            CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 30.06.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.932/23.06.2011, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş. 
            Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind  incetarea contractelor de concesiune nr. 
12619/29.10.2004 şi nr. 12621/29.10.2004 privind exploatarea spatiilor cu destinaţia de cabinet 
medical medic de familie şi sala de tratament situate in Ocna Mures, strada Axente Sever, nr 43A, 
judetul Alba, prin renunţarea unilaterală notificată de către concesionar, dl dr Procopciuc Tiberiu 
Sextil, domiciliat in Ocna Mures, strada Stefan Augustin, nr 7, jud. Alba, proiect initiat de catre 
primarul orasului Ocna Mures, prof. Drăguţ Augustin Iosif; 
             Văzând referatul şi raportul nr.6943/17.06.2011 ale compartimentului pentru urbanism, 
tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ; 
             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 O.U.G. nr.54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;  
              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: Consiliul local ia act de încetarea contractelor de concesiune nr. 
12619/29.10.2004 şi nr. 12621/29.10.2004 încheiate între concedent  - Consiliul local Ocna Mureş şi 
concesionar dr Procopciuc Tiberiu Sextil, domiciliat in Ocna Mures, strada Stefan Augustin, nr 7, 
jud. Alba,  privind exploatarea spatiilor cu destinaţia de cabinet medical medic de familie şi sala de 
tratament, situate in Ocna Mures, strada Axente Sever, nr 43A, judetul Alba, în clădirea Policlinicii 
orăşeneşti,  prin denunţarea unilaterală notificată de către concesionar, conform termenului şi  
condiţiilor prevăzute la pct. 8.1., lit.g) din contractele de concersiune menţionate. 
 

 Cu ducerea la indeplinirea a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste 
primarul orasului Ocna Mures, prof. Drăguţ Augustin Iosif. 
 
  Se comunica la: 
 -Institutia Prefectului- judetul Alba; 
 -Primarul orasului Ocna Mures,  

-Compartimentul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ; 
-Dl. dr. Procopciuc Tiberiu Sextil; 
 

Ocna Mureş, 30.06.2011 
 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                    CONTRASEMNEAZA, 
        ING. MAN FLORIN AUGUSTIN                                                  SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                JR. FLORINEL  NICOARĂ 
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EX:7;ANEXE:0;                           NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:17; Voturi ,,pentru”:17. 


