ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE A NR 70
privind stabilirea, în lei, la cursul de referinţă al BNR valabil la data de
30.04.2013, a redevenţelor şi chiriilor pentru contractele în derulare şi a
căror preţuri au fost stabilite iniţial în valută.
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 25.04.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.366/17.04.2013, de către primarul
oraşului Ocna Mureş.
Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr. 6562/18.04.2013 ale Serviciului
venituri ale bugetului local, taxe şi impozite locale, avizele comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu dispoziţiile cuprinse în art. 137 din
Constituţia României, Legea 273 din 29.06.2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare şi art.4 din O.U.G. nr.54/2006, actualizată;
În temeiul art. 36, alin.(4), lit.a, art. 45, art. 115 alin.(1) lit.b) şi art.123 alin.(1) şi (2) din
Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1) Începând cu data de 1 iulie 2013, debitele datorate cu titlu de redevenţă sau chirie,
stabilite iniţial în valută, rezultate din contractele de concesiune sau închiriere a unor bunuri
proprietate publică sau privată a oraşului Ocna Mureş, aflate în derulare, se vor recalcula în lei, la
cursul oficial al BNR din data de 30.04.2013.
(2) Sumele rezultate în urma aplicării alineatului precedent se vor indexa anual cu rata
inflaţiei, începând cu anul 2014.
(3) Actele adiţionale la contractele de concesiune sau închiriere a unor bunuri proprietate
publică sau privată a oraşului Ocna Mureş în vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri se
vor încheia până la data de 28 iunie 2013.
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, inclusiv cu semnarea
actelor adiţionale se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane;
Ocna Mures, 25.04.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ING. STĂNESCU VASILE
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COPNTRASEM,NEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
JR. NICOARĂ FLORIN

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