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         R O M Â N I A 

        JUDEŢUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MURES 

       CONSILIUL LOCAL       
 

 

HOTĂRÂREA NR 76   

privind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de cesiune privitor la 

Contractul de închiriere nr. 18040/30.12.2009  
 

        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

27.09.2012,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.739/19.09.2012, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş. 

        Având în vedere solicitarea înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş cu nr. 

6214/11.04.2013 a domnului Vătu Traian, contractul de cesiune din data de 22.04.2013 încheiat 

între cedent Şolea Doina Mioara şi cesionar Vătu Traian prin care aceştie îşi exprimă acordul cu 

privire la cesiune, referatul şi raportul de specialitate nr.6214/23.04.2013 ale Serviciului pentru 

urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ şi avizele comisiilor de 

specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu prevederile  cuprinse la 

art.1315-1320 din Codul civil,.  

       În temeiul art. 36, alin. (6) lit.a) pct. 2 art. 45 şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile 

ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

       Art.1: Se aprobă încheierea, începând cu data de 1 mai 2013, a unui contract de cesiune între 

Consiliul local al oraşului Ocna Mureş, în calitate de contractant cedat, doamna Şolea Doina Mioara 

în calitate de cedent şi domnul Vătu Traian în calitate de cesionar, prin care cesionarul preia de la 

cedent, cu titlu gratuit, toate drepturile şi obligaţiile pe care cedentul le deţine în cadrul Contractului 

de închiriere nr. 18040/30.12.2009, act care are drept contractanţi iniţiali pe Consiliul local al 

oraşului Ocna Mureş şi doamna Şolea Doina Mioara. 
 

       Art.2: (1) Cesionarul preia toate datoriile scadente la data de 30 aprilie 2013 pe care cedentul le 

are faţă de bugetul oraşului Ocna Mureş şi pe care se obligă să le achite integral până la data 

încheierii contractului de cesiune, dar nu mai târziu de 20 mai 2013.  

       (2) Neîndeplinirea obligaţiei asumate conform alineatului precedent conduce la imposibilitatea 

încheierii contractului de cesiune şi la revocarea hotărârii. 
 

       Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea 

contractului de cesiune în numele şi pe seama Consiliului local al oraşului Ocna Mureş se 

împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.        
 

          Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ; 

       - Serviciul buget-contabilitate, resurse umane; 

       - Serviciului venituri ale bugetului local, taxe şi impozite locale; 

       - doamna Şolea Doina Mioara şi domnul Vătu Traian; 
 

Ocna Mures, 25.04.2013 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      CONTRASEM,NEAZĂ, 

ING. STĂNESCU VASILE                                                             SECRETAR ORAŞ 

                                                                                      JR.  NICOARĂ FLORINEL  
 

 

 

TOM/TOM; EXPL.3; ANEXE.0;                                                   NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:17; Voturi “pentru”:16;  


