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ROMÂNIA
           JUDEŢUL ALBA
     ORAŞUL  OCNA  MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 81

Privind încetarea Contractului de concesiune nr.5589 din 05.04.2004 încheiat între
concedent Primăria oraşului Ocna Mureş şi concesionar S.C Cartin SRL Ocna Mureş

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 28.04.2015,
ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.458/21.04.2015 de către primarul oraşului Ocna Mureş,  Silviu
Vinţeler.

Având în vedere: referatul şi raportul de specialitate nr 5430 din 24.04.2015 al Direcţiei Juridice,
comunicarea nr 5581 din 28.04.2015 a Biroului Urbanism, tehnic, investiţii , construcţii, spaţiul locativ, Nota
internă nr 10693 din 11.08.2014 a Serviciului Venituri, Impozite şi taxe locale şi avizele comisiilor de
specialitate ale Consiliului local Ocna Mureş, coroborate cu art. 969 din vechiul Cod civil, Legea nr 273/2006
privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art 36 alin. (1) şi alin (5) lit. b), art.45 alin.(1) şi  art.115 alin (1) litera b) 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: Concedentul UAT oraşul Ocna Mureş (Primăria oraşului Ocna Mureş) prin Consiliul
local Ocna Mureş retrage concesionarului S.C Cartin SRL Ocna Mureş cu sediul social actual în Ocna
Mureş str. Ştefan cel Mare, nr. 9, jud. Alba, începând cu data de 01.05.2015 concesiunea asupra
terenului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, în suprafaţă de 167 mp, situate la adresa din Ocna
Mureş, str. M. Eminescu, nr.2, jud. Alba, identificat cu CF nr. 3259 Ocna Mureş, nr top 28/3/1/2,
27/4/1/2 şi 20/1/2 care face obiectul contractului de concesiune nr. 5589/05.04.2004, în baza
prevederilor cuprinse la art.9 coroborat cu art. 10 pct. 10.c din contract.

Art.2: Aprobă formularea unei acţiuni judiciare împotriva concesionarului prin care să se
solicite:

-obligarea concesionarului la plata redevenţei şi a penalităţilor aferente pe perioada trim III 2012-
30.04.2015;

-obligarea concesionarului la ridicarea construcţiei edificate pe terenul concesionat sau, în caz
contrar, să fie autorizat reclamantul să demoleze construcţiile pe cheltuiala concesionarului pârât;

- să fie obligat concesionarul la plata folosului nerealizat aferent terenului care a făcut obiectul
concesiunii în cuantum similar cu nivelul redevenţei pe anul 2015, începând cu data de 01.05.2015 şi
până la eliberarea efectivă a terenului.

Art.3: Împotriva prezentei  hotărâri persoana interesată poate formula plângere la instanţa de
contencios administrativ-teritorială Alba –în termenii şi condiţiile prevăzute în Legea nr 554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art 4: Cu ducerea la  la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri înclusiv şi delegarea
persoanei care va formula şi susţine acţiunea judecătorească se împuterniceşte primarul oraşului Ocna
Mureş, dl. Vinţeler Silviu

 Se comunică la:
-Institutia Prefectului- judetul Alba;
-Primarul orasului Ocna Mures,
-Serviciul Venituri, Taxe şi Impozite locale;
-Biroul Urbanism, tehnic, investiţii, construcţii, spaţiul locativ;
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-Direcţia juridică.

Ocna Mureş, 28.04.2015

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ,
PROF DRĂGUŢ AUGUSTIN IOSIF p. SECRETAR ORAŞ

JR.PANDOR NICUŞOR

TOM/TOM; EXPL.3; ANEXE.0;                                 NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 16; Voturi “pentru”: 16.


