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           R O M Â N I A 

        JUDETUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂREA NR 169 

          Privind incetarea , începând cu data de 1 noiembrie  2013, a Contractului de 

concesiune nr. 18036/30.12.2009 privind terenul  situat  în orasul Ocna Mureş, sat Războieni-

Cetate, str. Garii, nr 228/N înscris in CF nr 70276-Ocna Mureş cu nr top 359/2/31 în 

suprafaţă de 700 mp.  

 

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

data de 29.10.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1181/23.10..2013, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş,jur. Vinţeler Silviu 

               Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr.15801/16.10.2013 întocmite de 

către serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ şi avizele 

comisiilor de specialitate ale Consiliului local  coroborate cu Legea nr 50/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

               În temeiul art.36 alin. 2 litera c si art.  45 şi art 115 alin.(1) lit.b) din   Legea  

nr.215/13.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

             Art. 1:  Consiliul local al oraşului Ocna Mures ia act de încetarea, începând cu data de 1 

noiembrie  2013, a Contractului de concesiune nr. 18036/30.12.2009 privind terenul  situat  în 

orasul Ocna Mureş, sat Războieni-Cetate, str. Garii, nr 228/N înscris in CF nr 70276-Ocna Mureş 

cu nr top 359/2/31 în suprafaţă de 700 mp prin renunţarea concesionarei Csibi Daniela, domiciliată 

în Ocna Mureş, sat Razboieni-Cetate, nr 338, în condiţiile prevăzute la art.10 punctul 10 d din 

contract. .  

             Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 

primarul oraşului Ocna Mureş, jur. Vinţeler Silviu; 
 

                 Se comunică la: 

              - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

              - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

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

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

              - Doamnei Csibi Daniela, domiciliată în Ocna Mureş, sat Războieni-Cetate, nr 338, 

judeţul Alba . 

Ocna Mureş, 29.10.2013 
 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       AVIZEAZĂ,                                          

         PROF. BACIU IOAN                                                                 SECRETAR ORAS  

                                                                                                      JR. FLORINEL NICOARĂ  
 

 

 

 

 

 

 

 
TOM/TOM;Ex:3; Anexe:0.              Nota:consilieri în funcţie:17;prezenţi:15, voturi pentru:15. 

 


