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

HOTĂRÂREA NR. 111
privind situația debitorului SC FREM SRL reglementată conform Sentinței nr.

1842/CAF/2014 a Tribunalului Alba în Dosar nr.1342/175/2012**

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară
la data de 26.05.2016  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.525/19.05.2016, de
către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.

Având în vedere referatul nr.7912/23.05.2016, referatul nr. 8115/26.05.2016 și raportul
de specialitate nr.7928/24.05.2016 ale Serviciului venituri ale bugetului local, impozite și taxe
locale și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, coroborate cu
prevederile cuprinse la art.622 și urm. din Noul cod de procedură civilă (art. 3711 din Codul
de procedură civilă vechi), Sentința nr. 1842/CAF/2014 a Tribunalului Alba pronunțată în
Dosar nr.1342/175/2012**, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia nr. 1890/2015 a
Curții de Apel Alba Iulia;
       În temeiul art. 36 alin. 6, lit.d), art.45 alin.(1) și art.115 alin. (1) litera b)  din Legea
nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1: Se ia act de prevederile  Sentinței nr. 1842/CAF/2014 a Tribunalului Alba
pronunțată în Dosar nr.1342/175/2012**, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia nr.
1890/2015 a Curții de Apel Alba Iulia în baza căreia pârâta SC FREM SRL – societate
debitoare și concesionară în Contractul de concesiune de teren nr.6686/14.10.1998 – este
exonerată de la plata sumelor așa cum au fost acestea actualizate prin referatul
nr.7912/23.05.2016 al Serviciului venituri ale bugetului local, impozite și taxe locale.

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, respectiv cu punerea în
aplicare a prevederilor Sentinței nr. 1842/CAF/2014 se încredințează primarul oraşului Ocna
Mureş, Vinţeler Silviu.

Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş
- Serviciului venituri ale bugetului local, impozite și taxe locale.

Ocna Mureş, 26.05.2016

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ,
MARELE ADRIAN CRISTIAN                                              SECRETAR ORAȘ

PANDOR NICUȘOR

TOM/TOM; EXPL.5; ANEXE.0;                      NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 16 Voturi “pentru”: 16.


