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R O M Â N I A
      JUDEŢUL ALBA
 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 252
privind eșalonarea la plată a sumelor datorate UAT Orașul Ocna Mureș de către

  debitoarea S.C. BEMA PROD SERV SRL în baza Sentinței civile nr.642/2015 pronunțată în
Dosar nr.5083/328/2014 rămasă definitivă și executorie

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară   la data
de 26.11.2015 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1595/19.11.2015, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;

Având în vedere solicitarea S.C. BEMA PROD SERV SRL înregistrată la Ptimăria Orașului
Ocna Murel cu nr. 17190/11.11.2015, referatul de specialitate nr.18205/26.11.2015 al Direcției
juridice şi raportul de specialitate nr.11247/06.11.2015 înaintat de către Serviciul impozite și taxe
locale și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş
coroborate cu prevederile cuprinse la art.1270 și urm. din Noul cod civil, art.3 alin.(2) din OG
nr.13/2011, Legea 273 din 29.06.2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările
ulterioare, Sentința civilă nr.642/2015 a Judecătoriei Turda pronunțată în Dosar nr.5083/328/2014
rămasă definitivă și executorie ,

În temeiul art.36, alin (1) și alin.(9), art.45 alin.(2) lit.a) 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 eșalonarea la plată a sumelor datorate UAT Orașul Ocna Mureș de către
debitoarea S.C. BEMA PROD SERV SRL în baza Sentinței civile nr.642/2015 pronunțată în Dosar
nr.5083/328/2014 rămasă definitivă și executorie.

 Art. 2: Se aprobă încheierea Contractului de tranzacție în vederea eșalonării la plată a sumelor
datorate UAT Orașul Ocna Mureș de către   debitoarea S.C. BEMA PROD SERV SRL aprobată prin
art.1, conform modelului cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea
Contractului de tranzacție se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, Vințeler Silviu.

 Se comunică la:
- Instituţia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş.
- Serviciul impozite și taxe locale
- S.C. BEMA PROD SERV SRL - Câmpia Turzii, str. 1 Decembrie 1918, nr.44, jud. Cluj,

    Ocna Mureş, 26.11.2015
            PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ,
                 NICOARĂ  MARCELA                                                      SECRETAR ORAŞ

       PANDOR NICUŞOR

PN/PN.
EXP:7;ANEXE:1;                                                            Nota: consilieri in functie:17; prezenţi:  16 ; voturi pentru: 16  .


