ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 89
pentru revocarea Hotărârii nr.93/2011 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,întrunit în şedinţă ordinară la data de
30.07.2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.605 din 19.07.2012, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Văzând referatul nr. 7514/04.07.2012, raportul nr.7587/05.07.2012 ale compartimentului
coordonare transport public local din care rezultă faptul că hotărârea a cărei revocare se impune nu a
fost pusă în aplicare până acum iar pentru viitor acest lucru este imposibil având în vedere că faţă de
S.C. Serviciul Public de Transport Persoane Ocna Mureş S.R.L. s-a dispus deschiderea procedurii
simplificate de insolvenţă, coroborat cu faptul că la data adoptării hotărârii societatea în cauză nu
deţinea licenţă de transport, raportul de specialitate nr. 7692/09.07.2012 al Serviciului pentru
administrarea domeniului public şi privat al oraşului Ocna Mureş, raportul nr.8080/17.07.2012 al
Serviciului administraţia publică locală, secretariat, juridic, relaţia cu societatea civilă din care rezultă
necesitatea revocării HCLOM nr.93/2001 pe motiv de inoportunitate şi avizele comisiilor de
specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborat cu prevederile cuprinse în Legea
nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ;
În temeiul art. 36, alin. (5) lit.b) şi art.45 din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se revocă Hotărârea nr. 93/31.05.2011 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş
privind “majorarea capitalului social al Serviciului public transport persoane Ocna Mures avand
cod unic de inregistrare 18527748 inregistrat la Registrul Comertului cu nr Jo1/310/28.03.2006 prin
aport in natura cu cele doua microbuze marca IVECO cu nr de inmatriculare AB-o7-DTT numar de
identificare
ZCFC50A1005601467
respectiv
AB-o7-DTU,
numar
de
identificare
ZCFC50A1005601937 aflate in proprietate privata a orasului Ocna Mures si aprobarea scoaterii din
inventarul domeniului privat al orasului Ocna Mures a celor doua microbuze mentionate mai sus “ .
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane;
- Serviciul pentru administrarea domeniului public şi privat al oraşului Ocna Mureş;
- S.C. Serviciul Public de Transport Persoane Ocna Mureş S.R.L..;
Ocna Mureş, 30.07.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PROF. ION VINŢELER
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CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ
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