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ROMÂNIA
 JUDEŢUL ALBA

 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 120
privind încetarea Contractului de concesiune nr 2370  din 15.05.2002, având concesionar pe Moldovan

Stelian Remus,  pentru terenul situat în Ocna Mureș, sat Cisteiu de Mureș,  nr. 109/J, jud. Alba, în
suprafață de 745 mp

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la
data de 13.06.2015, ca urmare a dispoziţiei de convocare nr.560/07.06.2015 emisă de către primarul
oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu,

Având în vedere referatul nr. 8689/08.06.2016 al Biroului pentru urbanism, tehnic, investiţii,
construcţii, şi raportul de specialitate nr. 8886/13.06.2016 al Serviciului ITL, coroborate cu 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, H.G.R nr 884/2004 actualizată, art.40 din Legea nr 50/1991 și Contractul de
concesiune nr. 2370/15.05.2002

În temeiul art. 36 alin. (5) litera a), art.45 alin.(1) și art.115 alin. (1) litera b) din Legea
nr.215/23.04.2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1: Se retrage dreptul de concesiune asupra terenului situat în Ocna Mureș, satul aparținător
Cisteiu de Mureș, nr. 109/J, județul Alba, în suprafață de 745 mp, identificat cu nr. top. 625/2/10
constituit în favoarea concesionarului Moldovan Stelian Remus domiciliat în Ocna Mureș, sat Cisteiu de
Mureș, nr. 109, jud. Alba prin Contractul de concesiune nr. 2370/15.05.2002, în baza prevederilor art.10
pct.10.c și art.11 din contract, respectiv neîndeplinirea, de către concesionar, a obligației de a începe
executarea lucrărilor de construcții în termen de 6 luni de la data acordării concesiunii.

Art.  2: Împotriva prezentei hotărâri persoanele interesate pot formula plângere în termenele și
condițiile stabilite prin Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.

Art.  3: 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;
- Moldovan Stelian Remus, Ocna Mureș, sat Cisteiu de Mureș, nr. 109, jud. Alba

Ocna Mureş, 13.06.2016

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ,
MARELE ADRIAN CRISTIAN                                                   SECRETAR ORAȘ
                                                                                                         PANDOR NICUȘOR
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