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          R O M Â N I A 

            Judeţul Alba 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

        CONSILIUL  LOCAL          

 

 HOTĂRÂREA NR.216 

Privind prelungirea contractului de închiriere nr 2738  din 01.04.2003 încheiat între oraşul 

Ocna Mureş, în calitate de locator-proprietar şi dl Maier Emil,  în calitate de locatar-chiriaş, 

obiectul contractului fiind închirierea spaţiului în suprafaţă de 6 mp, situat în Ocna Mureş, 

str. N. Iorga, nr.25,  cu încă 5 ani,începând cu  data de 01.01.2015 

        

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

data de  27.11.2014 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 1611/ 20.11.2014, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinteler Silviu; 

Având în vedere:  referatul şi raportul nr 17947/25.11.2014 ale Serviciului Urbanism, 

tehnic, investiţii , construcţţii, avizele  comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului 

Ocna Mureş coroborate cu prevederile cuprinse în Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

            În temeiul  art 36 alin 5 lit. b şi art 45 alin. 3   din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind 

administraţia publică locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare ; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

    Art.1:  - Se aprobă   prelungirea contractului de închiriere nr. 2738  din 01.04.2003 încheiat 

între oraşul Ocna Mureş, în calitate de locator-proprietar şi dl Maier Emil,  în calitate de locatar-

chiriaş, obiectul contractului fiind închirierea spaţiului în suprafaţă de 6 mp, situat în Ocna Mureş, 

str. N. Iorga, nr.25,  cu încă 5 ani,începând cu  data de 01.01.2015 

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

oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu.  

       Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Serviciul urbanism, tehnic, investiţii, construcţii din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Ocna Mureş; 

        -Serviciul I.T.L. 

        -Dl Maier Emil,domiciliat în oraşul Ocna Mureş,str. Brazilor,Bl. 13,ap.16. 

 

                                                          Ocna Mureş 27.11..2014 

 

        PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ ,                                                CONTRASEMNEAZĂ, 

            JR. ARON  MARIN                                                              SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                         JR. FLORIN  NICOARĂ 

 

 

 

 

 

 
RED/DACT:T.O.M 

EX:3;ANEXE: 0;                                Nota: consilieri in functie:17  ; prezenti:15    ; voturi pentru: 15    . 


