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ROMÂNIA
           JUDEŢUL ALBA
     ORAŞUL  OCNA  MUREŞ

  CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 94
privind încetarea, începând cu 18.05.2015 a contractului de închiriere nr. 13257/15.10.2010 încheiat cu
chiriaşul Nicoară ,,Multiservice” Întreprindere Individuală cu sediul în Ocna Mureş, str.Lacului, nr.

22A,, jud. Alba,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  la data de
26.02.2015,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.333/19.02.2015 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, 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) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind
administraţia publică locală, republicata, cu modificările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1: Consiliul local al oraşului Ocna Mureş ia act de încetarea, de drept, începând cu data de
18.05.2015 a Contractului de închiriere nr.13257/15.10.2010 încheiat cu chiriaşul Nicoară
,,Multiservice” întreprindere Individuală cu sediul în Ocna Mureş, str.Lacului, nr. 22A,, jud. Alba,
având ca obiect terenul proprietate privată a oraşului Ocna Mureş , situat administrativ  în judeţul Alba,
oraş Ocna Mureş, str. G. Coşbuc, f.n., în surafaţă de 500 mp, identificat cu CF 3979 Ocna Mureş, cu nr
top 99/3, în conformitate cu art.13, alin2 din contract (întârzieri la plata chiriei mai mari de 30 de zile. )

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 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;
-Nicoară ,,Multiservice” Întreprindere Individuală cu sediul în Ocna Mureş, str.Lacului, nr.

22A, jud. Alba.
Ocna Mureş, 18.05.2015

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

JR. PANDOR NICUŞOR

TOM/TOM; EXPL.7; ANEXE.0; NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:15 ; Voturi “pentru”: 15 .


