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

HOTĂRÂREA  NR. 7 
 
        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ORDINARĂ la data de 
31.01.2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.18/19.01.2012, de către primarul oraşului 
Ocna Mureş. 
        Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind suspendarea contractului de concesiune nr. 
6000/06.05.2011, încheiat între Consiliul local al oraşului Ocna Mureş în calitate de concedent şi Dr. 
Incze Eva, în calitate de concesionar, începând cu data de 01.01.2012, până la clarificarea situaţiei 
juridice a spaţiului concesionat, conform cauzelor aflate pe rolul Tribunalului Alba şi care fac obiectul 
Dosar nr. 12498/107/2011, Dosar nr.12255/107/2011 şi Dosar nr.13465/107/2011, proiect  initiat de 
catre primarul orasului Ocna Mures; 
       Văzând solicitarea înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş cu nr. 123/06.01.2012 a 
concesionarei Dr. Incze Eva, referatul şi raportul de specialitate nr.11463/28.09.2011 ale biroului 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 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, H.G. 
nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, O.G. nr.124/1998;  
       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 : 
 
       Articol unic: Se suspendă, începând cu data de 01.01.2012, contractul de concesiune nr. 
6000/06.05.2011, încheiat între Consiliul local al oraşului Ocna Mureş în calitate de concedent şi Dr. 
Incze Eva, în calitate de concesionar, până la clarificarea situaţiei juridice a spaţiului concesionat, 
respectiv până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzelor aflate pe rolul Tribunalului Alba şi 
care fac obiectul Dosar nr. 12498/107/2011, Dosar nr.12255/107/2011 şi Dosar nr.13465/107/2011 şi a 
rezolvării problemei utilităţilor pentru spaţiul amintit. 
 
 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste primarul orasului 
Ocna Mures, prof. Dragut Augustin Iosif. 
  Se comunica la: 
 -Institutia Prefectului- judetul Alba; 
 -Primarul orasului Ocna Mures; 
            -Compartimentul juridic în vederea încheierii actului adiţional la contractul de concesiune;   

-Compartimentului pentru urbanism, tehnic, investiţii pentru îndeplinirea procedurilor de 
preluare a spaţiului pe durata suspendării; 

- Dr. Incze Eva; 
Ocna Mures, la 31.01.2012 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

PSN/PSN; EXPL.7; ANEXE.0;                         NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 16; Voturi “pentru”:16; 


