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             ROMÂNIA
        JUDEŢUL ALBA
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ
    CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 190

privind revocarea HCLOM NR.165/27.08.2015 pentru 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 23.09.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 1027/17.09.2015, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler,

Având în vedere adresa nr. 11.768/2/G/SJ/10.09.2015  a Instituției Prefectului – județul
Alba, inregistrata la Primaria Orasului Ocna Mures sub nr. 13.756/23.09.2015 privind unele
aspecte referitoare la cvorumul cu care a fost adoptată Hotărârea nr. 165/27.08.2015, raportul nr.
13.767/23.09.2015 al compartimentului juridic şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului
local al oraşului Ocna Mureş;

În temeiul art.36 alin. (5) lit.b), art. 45 alin.(3) 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 revocă Hotărârea nr. 165/27.08.2015 a Consiliului local al orașului Ocna Mureș
pentru 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.

Art. 2: 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. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, 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;
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- dl. Popa Gheorghe;
Ocna Mureş, 23.09.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          CONTRASEMNEAZĂ,
LEAHU IOAN MIRCEA p. SECRETAR ORAS

NICUŞOR PANDOR

TOM/TOM. Ex.3.Anexe:0.                   Notă: consilieri în funcţie:17;  prezenţi:17 ;  voturi pentru:17 .


