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             ROMÂNIA
        JUDEŢUL ALBA
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ
    CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 165
privind exprimarea acordului pentru încheierea contractelor de cesiune privitor

 la Contractul de închiriere păşune nr. 5123/15.05.2007 încheiat între Consiliul Local
 Ocna Mureş şi numitul Decean Ioan Florin și respectiv Contractul de închiriere păşune
nr. 5126/15.05.2007 încheiat între Consiliul Local Ocna Mureş şi numitul Popa Gheorghe

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 27.08.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 883/20.08.2015, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler,

Având în vedere Minuta nr. A-772/19.02.2015 a UM nr 01515 Turda, adresa nr.
A9663/21.08.2014 a Ministerului Apărării Naționale înregistrată la Primăria orașului Ocna Mureș cu nr.
11271/26.08.2014, Procesul verbal al ședinței ordinare a CLOM din 28.04.2015, Adresa
nr.6160/06.05.2015 a Primăriei orașului Ocna Mureș, Adresa nr. A-3035/29.07.2015 a UM 01515 Turda,
referatul nr.12257/24.08.2015 și raportul de specialitate nr. 12258/24.08.2015 întocmite de către
Compartimentul agricol, cadastru agricol şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
oraşului Ocna Mureş coroborate cu art. 1315 și urm. Noul Cod Civil;

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,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1: Se aprobă încheierea unui contract de cesiune între UAT Orașul Ocna Mureș prin
Consiliul Local al Oraşului Ocna Mureş, în calitate de cedent, dl. Decean Ioan Florin domiciliat în
orașul Ocna Mureș, satul aparținător Războieni Cetate, nr.150D, județul Alba, în calitate de
contractant cedat și Statul Român prin administrator Ministerul Apărării Naționale, în calitate de
cesionar, prin care cesionarul preia de la cedent toate drepturile şi obligaţiile pe care cedentul le
deţine în cadrul Contractului de închiriere păşune nr. 5123/15.05.2007 având ca obiect terenul cu
destinația de pășune în suprafaţă de 75 hectare, situat administrativ în perimetrul Poligonului
militar Turda-Stejeriș, act care are drept contractanţi iniţiali pe UAT Orașul Ocna Mureș prin
Consiliul Local al Oraşului Ocna Mureş, în calitate de Locator și numitul Decean Ioan Florin în
calitate de Locatar.

Art. 2: Se aprobă încheierea unui contract de cesiune între UAT Orașul Ocna Mureș prin
Consiliul Local al Oraşului Ocna Mureş, în calitate de cedent, dl. Popa Gheorghe domiciliat în
orașul Ocna Mureș, satul aparținător Războieni Cetate, nr.283, județul Alba, în calitate de
contractant cedat și Statul Român prin administrator Ministerul Apărării Naționale, în calitate de
cesionar, prin care cesionarul preia de la cedent toate drepturile şi obligaţiile pe care cedentul le
deţine în cadrul Contractului de închiriere păşune nr. 5126/15.05.2007 având ca obiect terenul cu
destinația de pășune în suprafaţă de 137,46 hectare, situat administrativ în perimetrul Poligonului
militar Turda-Stejeriș, act care are drept contractanţi iniţiali pe UAT Orașul Ocna Mureș prin
Consiliul Local al Oraşului Ocna Mureş, în calitate de Locator și numitul Popa Gheorghe în calitate
de Locatar.



2

Art. 3: Împotriva hotărârii persoana interesată va putea depune acțiune la instanța de
contencios administrativ competentă, în condițiile, termenul și cu respectarea procedurii prevăzute
de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea
contractelor de cesiune prin care Statul Român prin administrator Ministerul Apărării Naționale va
dobândi calitatea de Locator în contractele de închiriere nominalizate la art.1 și art. 2 se
împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler.

          Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Compartimentul agricol, cadastru agricol;
-  Serviciului venituri ale bugetului local, taxe şi impozite locale;
- Ministerul Apărării Naționale;
- dl. Decean Ioan Florin;
- dl. Popa Gheorghe;

Ocna Mureş, 27.03.2015

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
                IOAN MIRCEA LEAHU                    SECRETAR ORAS

                            NICUŞOR PANDOR

NP/NP. Ex.9.Anexe:0.                   Notă: consilieri în funcţie:17;  prezenţi: 13 ;  voturi pentru:11 .


