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

HOTARAREA NR. 39 
 
 

           CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
29 martie 2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.321/22.03.2012 de către primarul 
oraşului Ocna Mureş,prof. Dragut Augustin Iosif; 
           Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind incetarea contractului de inchiriere nr 19440 
din 30.12.2010 a locului nr. 21 de parcare amenajata intre blocurile 35 si 31, prin renuntarea chiriasului  
-na Pelin Corina inceapand cu data de 20.04.2012, proiect initiat de catre primarul orasului Ocna 
Mures, prof. Dragut Augustin Iosif. 
            Văzând referatul şi raportul nr 3301/22.03..2011 ale Biroului 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, p-ctul.1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică 
locală; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
            Articol unic: (1) Consiliul local al orasului Ocna Mures ia act de incetarea  contractului de 
inchiriere nr 19440 din 30.12.2010 a locului nr. 21 de parcare amenajata intre blocurile 35 si 31, prin 
renuntarea chiriaşului Pelin Corina, domiciliata in Ocna Mures, str. Nicolae Iorga, bloc 37, ap.4, jud. 
Alba, incepand cu data de 20.04.2012. 
 

          (2) Împotriva prezentei hotărâri persoana interesată se poate adresa instanţei de contencios 
administrativ competente în termenul şi condiţiile prevăzute în Legea nr.554/2004 a contenciosului 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

            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; 
           - Doamna Pelin Corina; 
           - Biroul urbanism,  tehnic,  investitii, constructii si spatiul locativ şi serviciului VITL;     
 

Ocna Mureş, 29.03.2012 
 

          PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZA, 
                         CONSILIER                                                                         SECRETAR ORAS 

               ING. IOAN POPA                                                           JR. FLORINEL  NICOARĂ 
 
 
 
 
 
 
PSN/PSN 
EX:7;ANEXE:0;                           NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:16; Voturi ,,pentru”:16. 


