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             R O M Â N I A 

          JUDEŢUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MUREŞ 

        CONSILIUL LOCAL  

 
    

HOTĂRÂREA NR 153 
privind retragerea concesiunii unor terenuri de la concesionarii care nu au îndeplinit obligaţia de 

realizare a construcţiei în termenul legal 

 

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

de 26.09.2013,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1035/17.09.2013, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler. 

        Având în vedere referatul şi raportul nr.14104/10.09.2013 ale Serviciului pentru urbanism, 

tehnic, investiţii,  disciplina în constructii, avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local  

coroborat cu prevederile cuprinse în Legea nr 50/1991 republicată şi actualizată şi contractele de 

concesiune;  

        În temeiul art. 36, alin.(2) litera c), art.45 şi art.115, alin.(1) litera b) din Legea nr.215 din 23 

aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată, 
 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

        Art. 1: Se retrage concesionarului Chiorean Eugenia, domiciliată în Ocna Mureş, str. Digului, 

bl.69, sc.C, ap.14, judeţul Alba, dreptul de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 23 mp, 

proprietatea privată a oraşului Ocna Mureş, situat administrativ în Ocna Mureş, str. Colonia 

Monchim-locul nr 3, pentru neîndeplinirea de către concesionar a obligaţiei de realizare a 

construcţiei conform scopului concesiunii, în baza cap. VI, art. 10 pct 10.c şi a art.11 din contractul 

de concesiune nr 14095 din 03.11.2008. Dreptul de concesiune încetează începând cu data de 

01.10.2013, dată până la care concesionarul are obligaţia plăţii redevenţei conform obligaţiilor 

contractuale.        

       Art. 2: Se retrage concesionarului Iacob Cristel, domiciliat în Ocna Mureş, str. Mălinului, 

bl.67, ap.5, judeţul Alba, dreptul de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 23 mp, proprietatea 

privată a oraşului Ocna Mureş, situat administrativ în Ocna Mureş, str. Colonia Monchim-locul nr 

6, pentru neîndeplinirea de către concesionar a obligaţiei de realizare a construcţiei conform 

scopului concesiunii, în baza cap. VI, art. 10 pct 10.c şi a art.11 din contractul de concesiune nr 

14098 din 03.11.2008. Dreptul de concesiune încetează începând cu data de 01.10.2013, dată până 

la care concesionarul are obligaţia plăţii redevenţei conform obligaţiilor contractuale.  

        Art. 3: Se retrage concesionarului Porca Maria Liana, domiciliată în Ocna Mureş, str. 

Mălinului, nr.23, bl.70,  ap.1, judeţul Alba, dreptul de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 

24 mp, proprietatea privată a oraşului Ocna Mureş, situat administrativ în Ocna Mureş, str. Colonia 

Monchim-locul nr 14, pentru neîndeplinirea de către concesionar a obligaţiei de realizare a 

construcţiei conform scopului concesiunii, în baza cap. VI, art. 10 pct 10.c şi a art.11 din contractul 

de concesiune nr 12840 din 20.12.2004. Dreptul de concesiune încetează începând cu data de 

01.10.2013, dată până la care concesionarul are obligaţia plăţii redevenţei conform obligaţiilor 

contractuale.  

        Art. 4: Se retrage concesionarului Moldovan Dinu, domiciliat în Ocna Mureş, str. Axente 

Sever, nr.23, judeţul Alba, dreptul de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 21 mp, 

proprietatea privată a oraşului Ocna Mureş, situat administrativ în Ocna Mureş, Cartier Soda, str. 

Petru Maior, f.n-locul nr 1, pentru neîndeplinirea de către concesionar a obligaţiei de realizare a 

construcţiei conform scopului concesiunii, în baza cap. IX, art. 9.1 litera c şi art. 9.2 din contractul 

de concesiune nr 1033 din 25.01.2010. Dreptul de concesiune încetează începând cu data de 

01.10.2013, dată până la care concesionarul are obligaţia plăţii redevenţei conform obligaţiilor 

contractuale.  
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     Art. 5: Se retrage concesionarului Stoica Alexandru, domiciliat în Ocna Mureş, str.Colonia 

Monchim, nr.12, bl.73-ANL, Sc.A, ap.11 judeţul Alba, dreptul de concesiune asupra terenului în 

suprafaţă de 21 mp, proprietatea privată a oraşului Ocna Mureş, situat administrativ în Ocna 

Mureş,  Cartier Soda, str. Petru Maior, -locul nr. 8, pentru neîndeplinirea de către concesionar a 

obligaţiei de realizare a construcţiei conform scopului concesiunii, în baza cap. VI, art. 10 pct 10.c 

şi a art.11   din contractul de concesiune nr 18029 din 22.12.2009. Dreptul de concesiune încetează 

începând cu data de 01.10.2013, dată până la care concesionarul are obligaţia plăţii redevenţei 

conform obligaţiilor contractuale.  

   Art. 6: Se retrage concesionarului Dănilă Virgil-Octavian, domiciliat în Ocna Mureş, str.Colonia 

Monchim, nr.12, bl.7AB-73-ANL, Sc.A, ap.6, judeţul Alba, dreptul de concesiune asupra terenului 

în suprafaţă de 21 mp, proprietatea privată a oraşului Ocna Mureş, situat administrativ în Ocna 

Mureş,  Cartier Soda, str. Petru Maior, -locul nr. 9, pentru neîndeplinirea de către concesionar a 

obligaţiei de realizare a construcţiei conform scopului concesiunii, în baza cap. VI, art. 10 pct 10.c 

şi a art.11   din contractul de concesiune nr 18030 din 22.12.2009. Dreptul de concesiune încetează 

începând cu data de 01.10.2013, dată până la care concesionarul are obligaţia plăţii redevenţei 

conform obligaţiilor contractuale.  

  Art. 7: Se retrage concesionarului Verdeş Diana, domiciliată în Ocna Mureş, str.Mălinului,  bl.70 

, Sc.B, ap.1, judeţul Alba, dreptul de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 23 mp, 

proprietatea privată a oraşului Ocna Mureş, situat administrativ în Ocna Mureş, str. Colonia 

Monchim, -locul nr. 1, pentru neîndeplinirea de către concesionar a obligaţiei de realizare a 

construcţiei conform scopului concesiunii, în baza cap. VI, art. 10 pct 10.c şi a art.11   din 

contractul de concesiune nr 14093 din 03.11.2008. Dreptul de concesiune încetează începând cu 

data de 01.10.2013, dată până la care concesionarul are obligaţia plăţii redevenţei conform 

obligaţiilor contractuale 

Art. 8: Se retrage concesionarului Roman Aurelia, domiciliată în Ocna Mureş, str.Colonia 

Monchim, nr. 12,  bl. 7AB-73-ANL , Sc.A, ap.8, judeţul Alba, dreptul de concesiune asupra 

terenului în suprafaţă de 23 mp, proprietatea privată a oraşului Ocna Mureş, situat administrativ în 

Ocna Mureş,  Cartier Soda, str. Petru Maior, -locul nr. 3, pentru neîndeplinirea de către concesionar 

a obligaţiei de realizare a construcţiei conform scopului concesiunii, în baza cap. VI, art. 10 pct 

10.c şi a art.11   din contractul de concesiune nr 18026 din 22.12.2009. Dreptul de concesiune 

încetează începând cu data de 01.10.2013, dată până la care concesionarul are obligaţia plăţii 

redevenţei conform obligaţiilor contractuale 

 Art. 9:  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu . 
 

  Se comunică la: 

 -Instituţia Prefectului- judeţul Alba; 

 -Primarul oraşului Ocna Mureş;  

-Serviciul   pentru urbanism, tehnic, investiţii,  disciplina în constructii; 

-Serviciul Impozite si Taxe Locale. 

Ocna Mureş  26.09.2013 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

          PROF. BACIU IOAN                                                               SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                         JR. FLORINEL  NICOARĂ 

 

 

 

 

 

 

 
TOM/TOM. Ex:3; anexe:0.                           NOTA:Consilieri in functie:17;  Prezenti: 16; Voturi ,,pentru”: 16. 


