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ROMÂNIA
           JUDEŢUL ALBA
     ORAŞUL  OCNA  MUREŞ

 CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.16
privind aprobarea prelungirii contractului de arendare nr.2054/14.02.2014 încheiat între oraşul Ocna
Mureş arendator şi domnul Haiduc Iacob în calitate de  arendaş, pe perioada de  14.02.2016-13.02.2017.

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  la data de
28.01.2016, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.55 /18.01.2016 de către primarul oraşului
Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler;

Având în vedere referatul nr.18140/15.01.2016 întocmit de către Compartimentul agricol,
cadastru agricol, raportul de specialitate nr.1126/25.01.2016 întocmit de către Serviciul venituri ale
bugetului local, taxe şi impozite locale, certificatul de atestare fiscală nr.1126 din 25.01.2016 şi avizele
favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ocna Mureş coroborate cu prevederile
cuprinse la art. 555, art.1836-1850 din Codul civil şi Ordinul nr.26/20.06.1994 al Ministrului
agriculturii şi alimentaţiei pentru aprobarea normelor metodologice orientative de calcul al arendei, cu
modificările ulterioare;

În temeiul art 36 alin. (5) litera a), art.45 alin.(1) 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 prelungirea termenului contractului de arendare nr.2054/14.02.2014 încheiat
între oraşul Ocna Mureş, prin Consiliul local al oraşului Ocna Mureş, având sediul în Ocna Mureş,
strada N. Iorga, nr. 27, judeţul Alba, arendator şi domnul Haiduc Iacob, domiciliat în Ocna Mureş,
strada M. Kogălniceanu, nr. 9A, judeţul Alba, arendaş, pe perioada 14.02.2016-13.02.2017, cuantumul
arendei fiind de 9861 lei, actualizat cu rata inflaţiei;

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 Mureş,
-Compartimentul agricol, cadastru agricol
-Serviciul venituri ale bugetului local, taxe si impozite locale;
-Domnul Haiduc Iacob, domiciliat în Ocna Mureş, strada M.Kogălniceanu, nr.9A, judeţul Alba

Ocna Mureş, 28.01.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                              CONTRASEMNEAZĂ,
DR.ING.OLTEAN-DAN GLIGOR SECRETAR ORAŞ

                                                                                      PANDOR NICUŞOR

GMA/GMA; EXPL.7; ANEXE.0; NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:16 ; Voturi “pentru”:16.
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