ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 233
privind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de cesiune
privitor la Contractul de concesiune nr. 1634/06.02.2014
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, jr. Silviu Vinţeler,
Având în vedere solicitarea înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş cu nr.
19091/11.12.2014 a concesionarului Cabinet medical individual dr Măhăleanu Maria, Contractul
de concesiune nr.. 1634/06.02.2014 incheiat între concedent Oraşul Ocna Mureş şi concesionar
Cabinet medical individual dr Măhăleanu Maria, referatul şi raportul de specialitate
nr.19091/19.12.2014 ale Serviciului 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, Cabinet medical individual dr Măhăleanu Maria, cu sediul în Ocna Mureş, str.
Axente Sever, nr.43A, Jud. Alba în calitate de cedent şi S.C Medisol SRL Alba Iulia, cu sediul în
în Alba Iulia, strada Arieşul, nr. 66, bl.256, ap.3, 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.1634/06.02.2014 având ca obiect spaţiul propeietate
publică a oraşului Ocna Mureş-cabinet medical nr 9, în suprafaţă de 32,52 mp, situat administrativ
în oraşul Ocna Mureş, strada Axente Sever, nr. 43 A, jud. Alba-Clădirea Policlinicii., act care are
drept contractanţi iniţiali pe concedent Oraşul Ocna Mureş şi concesionar Cabinet individual dr
Măhăleanu Maria.
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea
contractului de cesiune şi a actului adiţional 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 - Serviciului venituri ale bugetului local, taxe şi impozite locale;
- Cabinet medical individual dr. Măhăleanu Maria, cu sediul în Ocna Mureş, str. Axente Sever,
nr.43A, Jud. Alba
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- S.C Medisol SRL Alba Iulia, cu sediul în în Alba Iulia, strada Arieşul,nr. 66, bl.256, ap.3,
jud. Alba,
Ocna Mureş,
18.12.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
JR. ARON MARIN

TOM/TOM.Ex.8.Anexe:2.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAS
JR. NICOARĂ FLORINEL

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