=

ROMÂNIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR 54
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
26.04.2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr..345 din 19.04.2012, de către primarul
oraşului Ocna Mureş,prof. Dragut Augustin Iosif;
Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind incetarea contractului de concesiune nr 6415
din 01.08.2005 prin renuntarea la concesiunea terenului pentru construirea unei case de locuit de pe
strada Lalelelor, nr 15 Ocna Mures, a d-nei Moldovan Estera domiciliata in Ocna Mures, str. G. Baritiu,
nr 1, jud. Alba incepand cu 01.05.2012 ” initiat de catre primarul orasului Ocna Mures, prof. Dragut
Augustin Iosif.
Văzând referatul şi raportul nr 3929/23.04..2012 al Biroului urbanism, tehnic, investiţii,
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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.unic: -Consiliul local al orasului Ocna Mures ia act de incetarea contractului de
concesiune nr 6415 din 01.08.2005 asupra terenului construibil in suprafata de 250 mp situat in Ocna
Mures, strada Lalelelor, nr 15, identificat cu CF nr 1 Ocna Mures, cu nr top 1454/138/10, prin
renuntarea concesionarului, doamna Moldovan Estera, domiciliata in Ocna Mures, str. G. Baritiu, nr 1,
jud. Alba incepand cu 01.05.2012.
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;
- Biroul urbanism, tehnic, investitii, constructii si spatiul locativ,
Ocna Mureş, 26.04..2012
PRESEDINTE DE SEDINTA,
INGH. POPA IOAN
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EC. TIUCA ORIAN MIHAELA
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NOTA: Consilieri in functie:17, prezenti: 15, voturi,,pentru”:15

