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           JUDEŢUL ALBA 

    ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

        CONSILIUL  LOCAL 
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 145  
privind aprobarea încasării taxelor şi tarifelor aprobate prin HCLOM nr. 100/30.05.2013 în 

contul Oraşului Ocna Mureş; mandatarea primarului oraşului Ocna Mureş de a promova şi 

susţine la instanţele judecătoreşti competente a unei acţiuni în vederea preluării de la S.C. 

PREGO S.A. Ocna Mureş a unor bunuri proprietate publică sau privată a a oraşului Ocna Mureş 

 

 

 

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

data de 29.08.2013,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.923/20.08.2013 de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler. 

        Având in vedere: Raportul nr. 13572/27.08.2013 al Comisiei de preluare constituită prin 

HCLOM nr. 27/28.02.2013 privind preluarea, de la S.C. PREGO Ocna Mureş a unor bunuri, 

din care rezultă faptul că reprezentanţii S.C. PREGO S.A. refuză nejustificat să procedeze la 

predarea bunurilor, coroborat cu HCLOM nr. 100/30.05.2013 privind aprobarea taxelor ce vor 

fi percepute în cadrul activităţii de administrare a cimitirului  orăşenesc Ocna Mureş care nu 

poate fi pusă în aplicare în aceste condiţii, referatul nr.13576/27.08.2013  al Serviciului 

administraţia publică locală, raportul nr. 13576/27.08.2013  al 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. 969 şi 970 

din vechiul Cod civil,  coroborate cu art. 12, alin.(5) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică şi drepturile şi obligaţiile Consiliului local al oraşului Ocna Mureş în 

calitatea sa de acţionar unic al S.C. PREGO S.A. Ocna Mureş, în conformitate cu legislaţia 

specifică (Legea nr.31/1990 a societăţilor comerciale, rerepublicată, actualizată);  

        În temeiul: art. 21, art.23, art.36, alin.(2), lit.c), alin.(6) lit. a), art.45, art.115 alin. (1) litera 

b), art.119, 120, 122 şi 123  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 ca taxele şi tarifele aprobate prin HCLOM nr. 100/30.05.2013 să fie 

încasate în contul Oraşului Ocna Mureş, de către Serviciul venituri ale bugetului local, impozite 

şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş, după 

preluarea efectivă a bunurilor în cauză în administrarea directă a Consiliului local al oraşului 

Ocna Mureş, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, în materie, respectiv pe cale 

amiabilă, prin încheierea şi semnarea de către părţile legale în cauză a protocolului de predare-

primire a bunurilor proprietate publică sau privată a oraşului Ocna Mureş care au făcut obiectul 

contractului de concesiune nr 12466/12.12.2012 şi respectiv 1499/12.11.2002, încheiat între 

Consiliul local al oraşului Ocna Mureş, pe de o parte şi Societatea Comercială ,,Prego”SA Ocna 

Mureş, pe de altă parte, sau în baza unor hotărâri judecătoreşti viitoare rămase definitive şi 

irevocabile, dacă va fi cazul.  
 

      Art. 2: (1) Se împuterniceşte domnul jr. Silviu Vinţeler – primarul oraşului Ocna Mureş, să 

reprezinte Consiliul local al oraşului Ocna Mureş în faţa instanţelor judecătoreşti competente de 

toate gradele, inclusiv pentru căile de atac, în toate litigiile care vor avea ca obiect preluarea,  
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de la S.C. PREGO S.A. Ocna Mureş, a bunurilor proprietate publică sau privată a Oraşului 

Ocna Mureş, cuprinse în anexele nr.1, 2 şi 3 ale Hotărârii nr.27/28.02.2013 a Consiliului local 

al oraşului Ocna Mureş, inclusiv evacuarea societăţii în cauză din spaţiile menţionate în anexele 

precizate. 

      (2) Pentru aducerea la îndeplinire a mandatului acordat conform alineatului (1), primarul 

oraşului Ocna Mureş, în calitatea sa de mandatar desemnat, va putea formula şi susţine orice 

acţiuni, va putea propune şi administra probe, va face tot ceea ce este necesar, fiind mandatat 

atât pentru etapa prelitigioasă (somaţie, punere în întârziere, mediere, conciliere, etc.) cât şi în 

vederea punerii în executare a sentinţelor judecătoreşti ce vor fi pronunţate. 

 

 

 

         Art. 3: 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 pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ; 

       - Compartimentul juridic; 

 

Ocna Mures, 29.08.2013 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

       PROF. BACIU IOAN                                                                      SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                         JR.  NICOARĂ FLORINEL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PSN/PSN; EXPL.7; ANEXE:0;     NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 16; Voturi “pentru”:15;  

 

 


