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

HOTĂRÂREA NR. 164 
 

           CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 29.11.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.2477/23.11.2011, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif; 
           Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune 
nr.16627/03.11.2010 privind terenul proprietate privată a oraşului Ocna Mureş concesionat de Zihai 
Francisc, prin renunţarea concesionarului,   proiect initiat de catre primarul orasului Ocna Mures; 
            Văzând referatul şi raportul nr 14992/22.11.2011 ale compartimentului pentru urbanism, 
tehnic, investiţii, disciplina în constructii si spatiu locativ; 
           Având în vedere Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, 
republicata in anul 2007, coroborată cu Legea nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare si OUG nr.54/28.06.2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica; 
           În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală; 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
            Art.unic: - Ia act de încetarea, începând cu data de 02.12.2011, a Contractului de 
concesiune nr. 16627/03.11.2010 încheiat între concedent – Oraşul Ocna Mureş prin Consiliul local 
al orasului Ocna Mures şi concesionar Zilai Francisc, domiciliat in Ocna Mures, str. Stavilarului, nr 
13, jud. Alba, privitor la terenul în suprafaţă de 250 m.p., situat in orasul Ocna Mures, str. Lalelelor, 
nr 3, judetul Alba, inscris in C.F nr.70287-Ocna Mures, avand nr top 1454/138/4, prin renunţare, 
conform prevederilor punctului 9.1., lit.d), din contractul de concesiune în cauză. 
 
            Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 
oraşului Ocna Mureş, prof Dragut Augustin Iosif;       
  
          Se comunică la: 
           - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 
           - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
           - Compartimentul pentru urbanism,  tehnic,  investitii, constructii si spatiul locativ; 
           - Serviciul venituri ale bugetului local, taxe şi impozite locale;   
 

Ocna Mureş, 29.11.2011 
 

       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          CONTRASEMNEAZA, 
              CONSILIER LOCAL,                                                     SECRETAR ORAŞ 
       ING. GLIGOR OLTEAN-DAN                                       JR. FLORINEL  NICOARĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSN/PSN 
EXPL.7; ANEXE.O;                         NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 14; Voturi “pentru”: 12;  


