
          R O M Â N I A 

         JUDETUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MUREŞ 

       CONSILIUL LOCAL        
  
 

 

HOTĂRÂREA NR.231 
privind plata sumei de 3.000 de lei efectuată de S.C. PREGO S.A., către bugetul oraşului Ocna 

Mureş, cu titlu de redevenţă  în baza Contractului de concesiune nr. 12466/12.12.2002 încheiat 

între Consiliul local Ocna Mureş - concedent, pe de o parte şi S.C. PREGO S.A. Ocna Mureş 

concesionar, pe de altă parte 
 

 

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

data de 18.12.2014,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1850/12.12.2014, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

          Având in vedere: Nota de conciliere nr. 18970&09.12.2014 a Camerei de Conturi a 

judeţului Alba, adresa nr. 18856/08.12.2014 a Primăriei Ocna Mureş, raportul de specialitate nr. 

19277/16.12.2014 al Serviciului venituri ale bugetului local şi avizele comisiilor de specialitate 

ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu prevederile cuprinse la art. 553, 554 

şi urm., art.858 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, Legea nr.213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, actualizată, H.G.nr. 974/2002 – Anexa nr.10 – Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al oraşului Ocna Mureş şi Contractul de concesiune nr. 

12466/12.12.2002 încheiat între Consiliul local Ocna Mureş - concedent, pe de o parte şi S.C. 

PREGO S.A. Ocna Mureş concesionar, pe de altă parte care a încetat de drept la data de 

12.12.2012 prin expirarea duratei pentru care a fost încheiat, 

         În temeiul: art.36 alin. (5) lit.b) şi art 45 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: Consiliul local ia act de plata sumei de 3.000 de lei efectuată de S.C. PREGO S.A., către 

bugetul oraşului Ocna Mureş, cu titlu de redevenţă aferentă perioadei 2008-2012  în baza Contractului 

de concesiune nr. 12466/12.12.2002 încheiat între Consiliul local Ocna Mureş - concedent, pe de o 

parte şi S.C. PREGO S.A. Ocna Mureş concesionar, pe de altă parte.  
 

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

primarul  oraşului  Ocna  Mureş,   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 ; 

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

       - S.C. “PREGO” S.A. - Ocna Mureş, strada Axente Sever, nr.6, jud. Alba;  

       - Societatea Profesională Lichidare Patrimoniu IPURL,str.Florilor,nr.1,Alba Iulia,jud. Alba; 
 

Ocna Mureş, 18.12.2014 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

     JR. ARON MARIN                                                                        SECRETAR ORAS 

                                                                                                 JR. FLORINEL NICOARĂ 

 
 

 

 

 

PSN/PSN; EXPL.3; ANEXE:0;                                          NOTĂ:  Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:17;  Voturi “pentru”: 17;  


