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       R O M Â N I A 

      JUDEŢUL ALBA 

 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

    CONSILIUL LOCAL   

                   

 HOTĂRÂREA NR.152 

privind  soluţionarea dosarului numărul 639/175/2013 
 

 

             CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară 

la data de 27.07.2016 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.637/22.07.2016, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu; 

 

Având în vedere referatul nr.11967/26.07.2016  înaintat de către  Direcţia juridică şi raportul 

de specialitate al Direcţiei economice nr.11970/26.07.2016 coroborate cu prevederile cuprinse în  

Legea nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de conturi, Legea 273 din 29.06.2006 

privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare şi Decizia nr.26/13.07.2012 

a Curţii de conturi- Camera de conturi a judeţului Alba –“Abateri de la legalitate şi regularitate care 

au creat prejudicii”; 

  

            În temeiul art.36 alin.(2), lit.c) 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 ia act de Sentinţa Civilă nr.653/2014 pronunţată de către Judecătoria Aiud pe 

fondul cauzei la data de 16 iunie 2014 în dos.nr.639/175/2013, având ca părţi ORAŞUL OCNA 

MUREŞ-reprezentant prin primar, în calitate de reclamant şi DRĂGUŢ AUGUSTIN IOSIF- în 

calitate de pârât şi ca obiect “pretenţii” şi care a rămas irevocabilă prin Decizia Civilă nr.509/2015 

pronunţată de Tribunalul Alba ca şi instanţă de recurs precum şi prin Decizia Civilă nr.141/2015 

pronunţată de Tribunalul Alba în dos. nr.1446/107/2015-ca şi instanţă de revizuire; 

  

          Art. 2:   Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu. 

  

                    Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului- judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       -Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş; 

        -Direcţia juridică;  

 

                                                          Ocna Mureş, 27.07.2016 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       AVIZEAZĂ, 

              ION  VINŢELER                                                               SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                          NICUŞOR PANDOR 

                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                         
 

ED/DACT:G.M.A. 

EXP:6 ;ANEXE:  ;                                                            Notă: consilieri in functie:17; prezenţi:14 ; voturi pentru:13 .    


