ROMÂNIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂREA NR. 14
privind încetarea concesiunii asupra terenului înscris în CF nr 1059-Uioara de Sus, cu nr
cad/top 1210/1/8/2 în suprafaţă de 31 mp, situat în Ocna Mureş, str.Al.Independenţei, nr 6
(în spatele blocului 28), judeţul Alba, prin renunţarea concesionarului
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 30.01.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.97/24.01.2014, de către primarul
oraşului Ocna Mureş,jur. Vinţeler Silviu
Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr.982/24.01.2014 întocmite de către
Serviciul urbanism, tehnic, investiţii, construcţii şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului
local Ocna Mureş coroborate cu Legea nr 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic
al acesteia, OUGR nr 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune şi Legea nr 50/1991 cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.36 alin. 5 art.45, p-ctul.1 şi art.115, alin.(1) lit.b) din Legea nr.215 din 23 aprilie
2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Consiliul local ia act de încetarea începând cu data de 01.02.2014 a dreptului de
concesiune asupra terenului înscris în CF nr 1059-Uioara de Sus, cu nr cad/top 1210/1/8/2 în
suprafaţă de 31 mp, situat în Ocna Mureş, str.Al.Independenţei, nr 6 (în spatele blocului 28),
judeţul Alba, care face obiectul contractului de concesiune nr.13389/10.01.2005, prin renunţarea
concesionarului Duma Alexandru în condiţiile prevăzute la art.10. , pct.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 urbanism, tehnic, investiţii, construcţii
- Serviciul Venituri, impozite şi taxe locale,
- Domnul Duma Alexandru, domiciliat în Ocna Mureş, str, Av. Iancu, nr. 5.
Ocna Mureş, 30.01.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
PROF. MARELE ADRIAN CRISTIAN

TOM/TO.M. EX:7;ANEXE:0;

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAS,
JR. FLORINEL NICOARA

Nota: consilieri in functie:17; prezenti:17 ; voturi pentru: 17.
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