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             R O M Â N I A
          JUDETUL ALBA
    ORAŞUL OCNA MUREŞ
        CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.113
privind prelungirea termenelor unor contracte de concesiune de terenuri proprietate

a UAT Oraşul Ocna Mureş destinate construirii de garaje

         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 şi raportul de specialitate nr. 6843/15.05.2015 întocmite de către
Serviciul impozite şi taxe locale, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliul local al oraşului
Ocna Mureş, coroborate cu Legea nr 213/1998, OUG nr.54/2006,actualizată, cu modificările şi
completările ulterioare, Legea nr 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art 36 alin. (5) litera a), art.45 alin.(1) şi art. 115 alin.(1) lit.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: Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 5 ani reprezentând jumătate din perioada
iniţială, a duratei contractelor de concesiune având ca obiect terenuri proprietate a UAT Oraşul Ocna
Mureş, destinate construirii de garaje, nominalizate în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 2: Actele adiţionale care se vor încheia vor cuprinde şi clauza privind situaţia bunurilor la
încetarea cotractului, aşa cum a fost această clauză aprobată prin HCLOM nr.101/30.05.2013.

Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusive cu încheierea
actelor adiţionale se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu.

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

 Ocna Mureş, 28.05.2015

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

JR. PANDOR  NICUŞOR

PSN/PSN; EXPL.3; ANEXE.1; NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 16; Voturi “pentru”: 15.


