ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 146
privind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de cesiune
privitor la Contractul de concesiune nr. 13242/15.10.2010
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
31.07.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.751/25.07.2014, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler,
Având în vedere solicitarea înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş cu nr.
10128/28.07.2014 a concesionarului Bleoca Viorel Cristian, Contractul de concesiune nr. nr.
13242/15.10.2010 incheiat între concedent Oraşul Ocna Mureş şi concesionar Bleoca Viorel
Cristian, referatul şi raportul de specialitate nr.10.243/30.07.2014 ale Biroului pentru urbanism,
tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ şi avizele comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu prevederile cuprinse la art.1315-1320 din
Codul civil, Legea nr. 213/1998, O.U.G. nr.54/2006, cu modificările ulterioare, Normele
metodologice de aplicare a O.U.G. nr.54/2006 aprobate prin H.G. nr.168/2007 şi HCLOM
nr.101/30.05.2013;
În temeiul art.36 alin. (5) lit.b), 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă încheierea unui contract de cesiune între Oraşul Ocna Mureş, în calitate de
contractant cedat, dl.Bleoca Viorel Cristian, în calitate de cedent şi dl. Hopârtean Ioan, domiciliat în
Ocna Mureş, strada 1 Mai, bl.39, sc.B, ap.25, jud. Alba, în calitate de cesionar, prin care cesionarul
preia de la cedent, cu titlu gratuit, toate drepturile şi obligaţiile pe care cedentul le deţine în cadrul
Contractului de concesiune nr.13242/15.10.2010 având ca obiect terenul proprietate a concedentului
în suprafaţă de 24 de m.p., act care are drept contractanţi iniţiali pe concedent Oraşul Ocna Mureş şi
concesionar Bleoca Viorel Cristian.
Art. 2: Aprobă încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr.13242/15.10.2010
prin care va fi reglemantată şi situaţia investiţiilor la încetarea locaţiunii, în conformitate cu
prevederile HCLOM nr.101/30.05.2013.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea
contractului de cesiune şi a actului adiţional se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, jr.
Silviu Vinţeler.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ;
- Direcţia economică - Serviciului venituri ale bugetului local, taxe şi impozite locale;
- dl.Bleoca Viorel Cristian, domiciliat în str.Nicolae Iorga, bl.35, ap.9, Ocna Mureş;
- dl. Hopârtean Ioan, domiciliat în Ocna Mureş, strada 1 Mai, bl.39, sc.B, ap.25, jud. Alba;
Ocna Mures, 31.07.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
STOICA ALIN SEBASTIAN

PSN/PSN.Ex.8.Anexe:2.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAS
JR. NICOARĂ FLORINEL

Notă: consilieri în funcţie:17; prezenţi:16: voturi pentru:16;

