ROMÂNIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 186
privind încetarea Contractului de Concesiune nr. 17948/24.11.2010 referitor la terenul
proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, loc de casă in suprafaţă de 222 mp situat în
oraşul Ocna Mureş, strada Liliacului, nr 16 înscris in CF 70277 Ocna Mureş, cu nr top
1454/114, prin renunţarea concesionarului Burian Remus Claudiu
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
19.12,2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 2069/14.12..2012, de către primarul
oraşului Ocna Mureş,jur. Vinţeler Silviu
Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr.15694/10.12.2012 ale serviciului pentru
urbanism, tehnic, investiţii, construcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului
Ocna Mureş, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş
coroborate cu Legea nr 50/1991, republicată şi actualizată,
În temeiul art.36 alin. (2) litera c) si art.45, p-ctul.1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: - Consiliul local al oraşului Ocna Mureş ia act de încetarea, începând cu data
adoptării prezentei, a Contractului de Concesiune nr. 17948/24.11.2010 referitor la terenul
proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, loc de casă in suprafaţă de 222 mp situat în oraşul Ocna
Mureş, strada Liliacului, nr 16 înscris in CF 70277 Ocna Mureş, cu nr top 1454/114, prin
renunţarea concesionarului Burian Remus Claudiu în condiţiile prevăzute la cap.IX, punctul 9.1.,
lit. d) din contract.
Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, jur. Vinţeler Silviu;
Se comunică la:
- Instituţia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Biroul urbanism, tehnic, investiţii, construcţii
- Domnul Burian Remus Claudiu.
Ocna Mureş 19.12.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
JR. PAVEL GLIGOR PODARIU

PSN/PSN;EXPL.7;ANEXE:0;

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAS
JR. FLORINEL NICOARĂ

NOTA: Consilieri in functie:17; Prezenti:16; Voturi pentru:16;
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