ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.167
privind retragerea concesiunii S.C ALTRANSCIN SRL asupra terenului proprietate privată a
orașului Ocna Mureș, situat în Ocna Mureș, str. Mălinului, nr. 20, jud. Alba

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 25.08.2016, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 729/17.08.2016 de către
primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere: referatul nr. 13269/18.08.2016 și actul denumit ,, obligații de plată”
înaintate de către Serviciul venituri, impozite și taxe locale din care rezultă faptul că există datorii
scadente și neachitate (cu titlu de contravaloare redevența aferenta trim II 2016 și penalități pentru
neplata aferente debitului restant pentru trim II 2016) de către concesionarul S.C Altranscin SRL
care au drept izvor concesiunea terenului proprietate privată a orașului Ocna Mureș, situat în Ocna
Mureș, sdtr. Mălinului, nr. 20, jud. Alba, concesionat de către societatea în cauză conform
Contracului de concesiune nr nr. 14267/16.09.2013, raportul de specialitate nr 13351 din
19.08..2016 al Direcției juridice coroborate cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al orașului Ocna Mureș, art 872 alin.3 din Codul Civil, OUG nr 54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, actualizată, precum și art. 9.1
pct.c din Contractul de concesiune nr 14267/16.09.2013.
În temeiul art.36, alin.(5) litera a, art. 45 şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215 din 23
aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: (1) Începând cu data de 25.08.2016, concesionarului S.C Altranscin SRL, cu sediul în
Hațeg, str. Bisericilor, nr. 2, jud.Hunedoara, identificat cu J 20/201/2010, CUI 21279316 i se retrage
dreptul de concesiune asupra terenului proprietate privată a orașului Ocna Mureș, situat în Ocna
Mureș, str. Mălinului, nr. 20, jud. Alba, concesionat de către societatea în cauză conform
contractului de concesiune nr.14267/16.09.2013, pe motiv de nerespectare, de către concesionar a
obligațiilor de plată a unor sume scadente și asumate (redevența aferenta trim II 2016 și penalități
pentru neplata aferente debitului restant pentru trim II 2016) conform prevederilor cuprinse la art.
9.1, pct.c din Contractul de concesiune nr 14267/16.09.2013.
(2)Se stabilește ca termen limită până la care terenul concesionat și identificat la alin.1
să fie predat de către concesionar, proprietarului-concedent în condițiile stabilite prin Cap.II, art 2.6
,,Situația bunurilor la încetarea contractului Contractul de concesiune nr 14267/16.09.2013 să fie
data de 14.09.2016.
Art. 2: Preluarea terenului va fi asigurată de domnul Sanislav Nicolaie-arhitectul șef al
orașului Ocna Mureș.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Biroul pentru urbanism, tehnic, investiții, disciplina în construcții, spațiu locativ;
- Domnul Sanislav Nicolaie-arhitectul șef al orașului Ocna Mureș;

- Serviciul V.I.T.L;
- S.C Altranscin SRL, cu sediul în Hațeg, str. Bisericilor, nr.2 jud. Alba
Ocna Mureş, 25.08.2016

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VINȚELER ION

TOM/TOM; EXPL7; ANEXE:0 ;

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 16; Voturi “pentru”:16.
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