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               ROMÂNIA
           JUDEŢUL ALBA
     ORAŞUL  OCNA  MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 110
Privind clarificarea situaţiei contractelor de concesiune pt terenurile de 200 mp şi respectiv
22 mp concesionate iniţial către S.C RESTAURANT LA BANŢA SRL din Ocna Mureş

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  la data de
28.05.2015,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.509/21.05.2015 de către primarul
oraşului Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler.

Având în vedere referatul nr 7008 din 19.05.2015 întocmit de către Serviciul pentru
urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii,spaţiu locativ şi raportul de specialitate nr.7365
din 26.05.2015 şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ocna Mureş, coroborate cu
Legea nr 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.213/17.11.1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G
nr 54/28.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica,

În temeiul art 36 alin. (5) litera a), art.45 alin.(1),  art.115 alin. (1) litera b), art.123 alin.1 şi
2,din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu
modificările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :
.

Art.1. Aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului proprietate privată a
UAT oraşul Ocna Mureş-teren în suprafaţă de 200mp înscris în CF.71951 cu nr. top.2081/2
situat administrativ în  Ocna Mureş, str.Ax. Sever, nr.16, jud.Alba, de la vechiul concesionar SC.
Restaurant la Banţa SRL, societate dizolvată către noul concesionar d-na Precup Ileana Daniela
domiciliată în Sibiu, str.Ştefan cel Mare, nr.65, jud.Sibiu care a preluat patrimoniul şi care va
dobândi calitatea de concesionar în cota de ½ părţi.

Art.2. Consiliul Local ia act de transmiterea dreptului de concesiune a terenurilor  identificate
prin CF.71951 cu nr. top.2081/2 în suprafaţă de 200mp. situat în Ocna Mureş, str.Ax. Sever, nr.16,
jud.Alba  de la vechiul concesionar SC.Restaurant la Banţa SRL în baza contractului de concesiune
nr.708/1994 către Todea Teodor domiciliat în Ocna Mureş, str.M. Viteazul, nr.126,   jud.Alba, în
cotă de ½ părţi.

Art.3. Aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului proprietate privată a UAT
oraş Ocna Mureş-teren în suprafaţă de 22 mp înscris în CF.72101 cu nr. top.2081/1/2  situat
administrativ în  Ocna Mureş, str.Ax. Sever, nr.16, jud.Alba, de la vechiul concesionar
SC.Restaurant la Banţa SRL, societate dizolvată către noul concesionar d-na Precup Ileana Daniela
domiciliată în Sibiu, str.Ştefan cel Mare, nr.65, jud.Sibiu care a preluat patrimoniul şi care va
dobândi calitatea de concesionar în cota de 1/1 părţi.

Art.4. Aprobarea încheierii unor noi contracte de concesiune cu noii concesionari astfel:
a) Pentru terenul de 22 mp. cu concesionarul Precup Ileana Daniela pe o perioada de 10  ani, cu

aplicarea prevederilor HCLOM nr.101 din 30.05.2013 privind  situaţia bunurilor utilizate în
derularea contractelor de concesiune de terenuri proprietate publică sau privată a oraşului Ocna
Mureş, preţul concesiunii să fie de 39 lei/an.

b) Pentru terenul de 200 mp. cu concesionarul Precup Ileana Daniela şi Todea Teodor  pe o
perioadă de 78 ani respective până în 28 februarie 2093 în cote indivize, cu aplicarea prevederilor
HCLOM nr.101 din30.05.2013 privind  situaţia bunurilor utilizate în derularea contractelor de
concesiune de terenuri proprietate publică sau privată a oraşului Ocna Mureş preţul concesiunii să
fie de 396 lei/an.
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Art.5. Noile contracte de concesiune vor cuprinde:
-clauza de garanţie conform căreia concesionarul va constitui în favoarea concedentului o garanţie
egală ½  din valoarea redevenţei datorate pentru 1 an, care va fi achitată anterior încheierii
contractului;
-clauza de penalităţi conform căreia penalităţile datorate de concesionar pentru neplata la scadenţă a
sumelor datorate în baza contractului de concesiune, se stabilesc la 2 % pe lună su fracţiune de lună,
calculate la suma scadentă şi neachitată.
- clauza de reziliere unilaterală a contractului de către concedent care va avea posibilitatea derulării
unilaterale a contractului în cazul în care concesionarul nu achită la termenele scadente cel puţin
două rate.

Art.6:Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului
Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu.

 Se comunică la:
-Institutia Prefectului- judetul Alba;
-Primarul orasului Ocna Mures,
-Serviciul  pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ.
-Serviciul venituri ale bugetului local, taxe si impozite locale;

Ocna Mureş, 28.05.2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                               CONTRASEMNEAZĂ
PROF DRĂGUŢAUGUSTIN IOSIF                                               p. SECRETAR ORAŞ
                                                                                                                JR. PANDOR NICUŞOR

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


