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

HOTĂRÂREA NR. 126
privind suspendarea procedurii de aprobare a proiectului tehnic întocmit pentru amenajarea

unei terase pe terenul care face obiectul Contractului de închiriere nr. 19201/14.12.2015

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.7869/24.05.2016 al Biroului pentru urbanism, tehnic, investiţii,
disciplina in constructii, spaţiu locativ şi raportul de specialitate nr. 7869/A/13.06.2016 al Direcției
juridice coroborate cu prevederile cuprinse în Codul Civil, 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, Legea
nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată și actualizată împreună cu normele
de aplicare, prevederile art.4 al HCLOM nr. 189/2015 și Contractul de închiriere nr.
19201/14.12.2015;

În temeiul art.36, alin.5, lit.c), art. 45, alin.(3) şi art.115, alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/23.04.
2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1: Se suspendă procedura de aprobare a Proiectului tehnic nr.13 de amenajare a unei
terase cu structură elastică demontabilă pe terenul care face obiectul Contractului de închiriere nr.
19201/14.12.2015 până la clarificarea aspectelor privitoare la construcția neautorizată existentă la
această dată pe terenul în cauză – Dosar nr. 1630/175/2016 și a celor privitoare la celelalte construcții
propuse prin proiectul tehnic susmenționat – bucătărie, magazie, grupuri sociale și loc de joacă având
în vedere că scopul închirierii stabilit prin contract este ”amenajarea unei terase cu structură elastică,
demontabilă, fără posibilitatea de a fi edificate construcții definitive pe teren”.

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 - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Biroul pentru urbanism, tehnic, investitii, disciplina în constructii, spaţiu locativ;
- S.C. WILLIAMS PLUS S.R.L., str. Cloșca, nr.50, Ocna Mureș;;

Ocna Mureş, 13.06.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ,
MARELE ADRIAN CRISTIAN SECRETAR ORAȘ

PANDOR NICUȘOR

PN/PN; EXPL.6; ANEXE.0;                            NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 14; Voturi “pentru”: 14    .


