ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 9
privind încetarea Contractului de concesiune nr. 2305/14.03.2005 având ca obiect terenul
proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, în suprafaţă de 302 m.p., situat în Ocna
Mureş, strada Mihai Eminescu, nr.18B, jud. Alba, înscris în C.F. nr. 1 Ocna Mureş cu nr.
top. 972/2/1/1/2

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinara la
data de 31.01.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.50 din 18.01.2013 de către
primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Având in vedere: referatul nr. 17430/10.01.2013 al Serviciului pentru urbanism, tehnic,
investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ, Procesul-verbal de constatare nr.
17492/19.12.2012, referatul nr. 707/18.01.2013 al Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
Ocna Mureş – acte din care rezultă că, urmare a evenimentului care a avut loc în data de
22.12.2010 în oraşul Ocna Mureş, terenul proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, în
suprafaţă de 302 m.p., situat în Ocna Mureş, strada Mihai Eminescu, nr.18B, jud. Alba, înscris
în C.F. nr. 1 Ocna Mureş cu nr. top. 972/2/1/1/2 a dispărut parţial iar suprafaţa rămasă nu mai
corespunde scopului pentru care acesta a fost concesionat, fiind situat în zonă cu restricţii din
punct de vedere al contrucţiilor, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local
al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu prevederile cuprinse la art. 1351 şi urm. din Codul civil
şi O.U.G. nr.54/2006 ;
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 ia act de faptul că, începând cu data de 22.12.2010, Contractul de concesiune nr.
2305/14.03.2005 încheiat între Primăria oraşului Ocna Mureş, în calitate de concedent, pe de o
parte, şi domnul Haiduc Adrian Vasile, în calitate de concesionar, pe de altă parte, a încetat ca
rămas fără obiect, respectiv terenul concesionat, proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, în
suprafaţă de 302 m.p., situat în Ocna Mureş, strada Mihai Eminescu, nr.18B, jud. Alba, înscris
în C.F. nr. 1 Ocna Mureş cu nr. top. 972/2/1/1/2 , a dispărut parţial ca urmare a evenimentului
care a avut loc în data de 22.12.2010 în oraşul Ocna Mureş iar partea din teren rămasă nu mai
corespunde scopului concesiunii. Terenul va fi predat de către concesionar, concedentului în
termen de cel mult 10 zile de la comunicarea prezentei hotărâri.
Art.2: Persoanele interesate pot ataca prezenta hotărâre în termenul şi condiţiile stabilite
prin Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte
primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
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Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul venituri ale bugetului local, taxe şi impozite locale;
- Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ;
- Domnul Haiduc Adrian Vasile din Ocna Mureş, str. Horea, nr.11, jud. Alba;
Ocna Mureş, 31.01.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
JR. PAVEL GLIGOR PODARIU

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

NOTĂ:

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAS
JR. FLORINEL NICOARĂ

Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi:16 ; Voturi “pentru”:16;
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