ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.185
privind încetarea, începând cu 01.10.2016, a contractului de concesiune nr.6038/05.05.2015
încheiat între Orașul Ocna Mureș și Groza M. Eugenia, medic specialist pediatrie
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
29.09.2016, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.805/22.09.2016 de către primarul oraşului
Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere referatul nr.15227/22.09.2016 al Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii,
disciplina în construcţii, spaţiu locativ din care rezultă intenția concesionarului de a rezilia contractul
de concesiune şi raportul de specialitate nr.15370 /22.09.2016 al Serviciului V.I.T.L, coroborate cu
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ocna Mureş, art872 alin 3 din
Codul Civil, art.9.1 lit.b din contractul de concesiune nr 6038/05.05.2015
În temeiul art 36 alin. (5) litera a), art.45, art.115 alin. (1) litera b), art.123 alin.1 şi 2,din Legea
nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă, încetarea începând cu 01.10.2016, a contractului de concesiune nr
6038/05.05.2015, încheiat între Orașul Ocna Mureș și Groza M. Eugenia, medic specialist pediatrie, cu
domiciului fiscal în Cîmpeni, str. Horea, nr 63, având CIF 29976815/27.03.2012, având ca obiect
concesionarea spațiului proprietate publică a orașului Ocna Mureș, Cabinet medical nr. 11, în suprafață
de 37,00 mp, situat administrativ în orașul Ocna Mureș, strada Axente Sever, nr.43A, jud.Alba,
Clădirea Policlinicii, în temeiul art.9, punctul 9.1 lit.b) din contract.
Art.2: Cu ducerea la la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.
Se comunică la:
-Institutia Prefectului- judetul Alba;
-Primarul orasului Ocna Mures,
-Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ.
-Serviciul V.I.T.L.
-Groza M Eugenia, domiciliată în Câmpia Turzii, str. Vânătorilor, nr. 6, ap.8, jud. Cluj.
Ocna Mureş, 29.09.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VINȚELER ION

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 16 ; Voturi “pentru”:16., voturi contra:0, abțineri:0 .
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