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 ROMÂNIA
        JUDEŢUL ALBA
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 61
privind prelungirea  contractului de închiriere nr. 13254/15.10.2010, cu 2ani şi 6 luni, în aceleaşi

condiţii contractuale, cunatumul chiriei fiind de 30,09 lei/an.

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la data de
09.03.2016 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 313/04.03.2016 emisă de către primarul
oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu;

Având în vedere referatul  nr.3203/01.03.2016 al Biroului urbanism, tehnic, investiţii,
construcţii, şi raportul nr.3578/08.03.2016 al Serviciului VITL, Legea nr 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.213/17.11.1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G nr
54/28.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

În temeiul art. 36 alin. (5) litera a), art.45 alin.(1),  art.115 alin. (1) litera b), art.123 alin.1 şi 2,
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: Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 13254/15.10.2010,  încheiat între oraşul
Ocna Mureş, în calitate de proprietar şi Duma Gavrilă , în calitate de chiriaş, cu domiciliul în oraşul
Ocna Mureş, strada N. Iorga, ,  bloc 44 ap.43,  judeţul Alba, având ca obiect închirierea terenului
proprietate privată a oraşului Ocna Mureş,  situat în oraşul Ocna Mureş, între bl 44 şi Biserica Greco-
Catolică, Judeţul Alba-locul nr 10 în suprafaţă de 15 mp, teren cu destinaţie de parcare auto, cu o
perioadă de 2 ani şi 6 luni, în aceleaşi condiţii contractuale, cuantumul chiriei fiind de 30,09 lei/an.

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 urbanism, tehnic, investiţii, construcţii;
- Serviciul VITL;
- D-l Duma Gavrilă, cu domiciliul în oraşul Ocna Mureş, strada N. Iorga, bloc 44, ap.43,

judeţul Alba;
  Ocna Mureş, 09.03.2016

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

                                                                    PANDOR NICUŞOR
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