
            R O M Â N I A 

          JUDEŢUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MUREŞ 

       CONSILIUL LOCAL         
    

HOTĂRÂREA NR. 202 
privind încetarea Contractului de concesiune nr.12616/29.10.2004 pentru spaţiul  

cu destinaţia  de cabinet medical în suprafaţă de 16,27  m.p. situat în Ocna Mureş 

strada Axente Sever, nr.43/a – Clădire Policlinică, concesionar Bursă Maria 
 

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

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

oraşului Ocna Mureş. 

         Având în vedere solicitarea nr. 17879/06.11.2013 a concesionarului Bursă Maria, referatul şi 

raportul de specialitate nr. 19187/26.11.2013 ale Serviciului pentru urbanism, tehnic, investitii, 

disciplina în constructii,spaţiu locativ şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ocna 

Mureş, coroborate cu art.136 din Constituţia României, art.555 şi urm. din Codul civil, Legea nr 

7/13.03.1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare si Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I nr 634/13.10.2006 pentru aprobarea 

Regulamentului privind conţinutul si modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale in vederea 

înscrierii in cartea funciară, Legea nr 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, Legea 

nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare, O.U.G nr 54/28.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publica,  

       În temeiul art 36 alin. (5) litera a), art.45 alin.(1) şi art.115 alin. (1) litera b) din Legea nr.215 din 

23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

         Art. 1:   Se ia act de încetarea, începând cu data de 1 decembrie 2013, a Contractului de 

concesiune nr. 12616/29.10.2004 încheiat pe o perioadă iniţială de 10 ani între Oraşul Ocna Mureş – 

concedent şi Bursă Maria - concesionar având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical în 

suprafaţă de 16,27  m.p. situat în Ocna Mureş strada Axente Sever, nr.43/a – Clădire Policlinică, în 

conformitate cu prevederile cuprinse la art.8, pct.8.1. lit.h) din contract - “în cazul în care titularul 

cabinetului medical nu mai desfăşoară  activitate medicală” 
 

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

oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu 
 

  Se comunică la: 

 -Institutia Prefectului- judetul Alba; 

 -Primarul orasului Ocna Mures,  

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

preluarea de la concesionar a speţiului;. 

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

-Doamnei Bursă Maria, str. Nicolae Iorga, bl.32, ap.11, jud. Alba; 
 

Ocna Mureş, 28.11.2013 
                                                                                                                                                                                                                                           

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                               CONTRASEMNEAZĂ 

PROF. MARELE ADRIAN  CRISTIAN                                                SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                           JR. FLORINEL  NICOARĂ 
 

 

 

 

 

 

 

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


