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              R O M Â N I A 

          JUDEŢUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MUREŞ 

       CONSILIUL LOCAL         
    
 

HOTĂRÂREA NR 192 

privind încheierea unui act adiţional la Contractul de închiriere nr 1401/23.03.1999 încheiat 

între Primăria oraşului Ocna Mureş în calitate de proprietar şi Direcţia de Telecomunicaţii 

Alba-Romtelecom, în calitate de chiriaş 

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

28.11.2013, ca urmare a dispoziţiei de convocare nr.1894/21.11.2013 emisă de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr Vinţeler Silviu;   

        Având în vedere referatul şi raportul  nr. 19044/21.11.2013 a Serviciului Urbanism, tehnic, 

investţii, disciplina în construcţii, avizele comisiilor de specailitate ale Consiliului local al oraşului 

Ocna Mureş, coroborate cu prevederile  cuprinse în Legea nr 50/1991, cu modificările şi 

completarile ulterioare,  

       În temeiul art. 36, alin. (5), 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 unui act adiţional la Contractul de închiriere nr. 1401/23.03.1999 

încheiat între Primăria oraşului Ocna Mureş, în calitate de proprietar şi Direcţia de Telecomunicaţii 

Alba-Romtelecom, în calitate de chiriaş prin care să se stipuleze următoarele: 

-1.Să se limiteze durata contractului de închiriere la termenul de 20 ani, cu începere din 01.04.1999 

şi finalizare în 31.03.2019;     

-2.Chiria se va indexa annual cu începere de la 01 ianuarie a fiecărui an, cu indicele de creştere a 

ratei inflaţiei; 

-3.Se va clarifica situaţia investiţiilor/amenajărilor efectuate în spaţiu şi a bunurilor utilizate în 

derularea închirierii conform prevederilor cuprinse în HCLOM nr 101/30.05.2013; 

-4.Chiriaşul va constitui în favoarea proprietarului o garanţie în cuantum egal cu 1 chirie lunară 

care se va restitui fără nici un fel de dobânzi în termen de 30 zile de la semnarea fără obiecţiuni de 

către proprietar a procesului verbal de preluare a spaţiului la încetarea închirierii.   

       Art. 2: 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; 

       - Serviciul buget-contabilitate, resurse umane; 

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

Ocna Mureş, 28.11.2013 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

 PROF MARELE ADRIAN CRISTIAN                                      SECRETAR ORAŞ, 

                                                                                                      JR.NICOARĂ FLORINEL 

 

 

 

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

 

 

 


