
1

         ROMÂNIA
        JUDEŢUL ALBA
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ
    CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 166
privind modificarea termenului de îndeplinire a obligației de a edifica construcția

prevăzut la art. 5.7. din Contractul de concesiune de teren nr.14267/16.09.2013

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 Solicitarea concesionarului SC ALTRANSCIN SRL înregistrată la
Primăria orașului Ocna Mureș cu nr. 12082/19.08.2015, Referatul și Raportul de specialitate ale
Biroului pentru urbanism, tehnic, investiții, disciplina în construcții, spațiu locativ şi avizele
comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu prevederile
cuprinse în OUG nr.54/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.50/1991,
republicată, cu modificările și completările ulterioare și Contractul de concesiune de teren
nr.14267/16.09.2013 ;

În temeiul art.36 alin. (5) lit.b) și c), 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 modifică termenul de îndeplinire a obligației concesionarului SC ALTRANSCIN
SRL de a edifica construcția așa cum a fost asumat prin art. 5.7. și respectiv art. art.9.1. lit.c) din
Contractul de concesiune nr.14267/16.09.2013 de la un an la trei ani.

Art. 2: Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de concesiune
nr.14267/16.09.2013 privind modificarea termenului de îndeplinire a obligației asumate de către
concesionarul SC ALTRANSCIN SRL de a edifica construcția conform celor aprobate prin art.1.

Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea
actului adițional se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler.

          Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Biroul pentru urbanism, tehnic, investiții, disciplina în construcții, spațiu locativ;
-  Serviciului venituri ale bugetului local, taxe şi impozite locale;
- SC ALTRANSCIN SRL;

Ocna Mureş, 27.03.2015

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
                IOAN MIRCEA LEAHU                    SECRETAR ORAS

                            NICUŞOR PANDOR

NP/NP. Ex.8.Anexe:0.                   Notă: consilieri în funcţie:17;  prezenţi: 13 ;  voturi pentru:12 .


