ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.208
privind stabilirea contravalorii dreptului de superficie exercitat de către Stoica Maria-Mirela
pentru terenurile situate în Ocna Mureș, str. A. Mureșanu, nr. 121, jud. Alba

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 27.10.2016 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1031/20.10.2016, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;
Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr. 8488/14.10.2016 înaintate de către
Biroul urbanism, tehnic, investții, spațiul locativ, disciplina în construcții din cadrul aparatului de
specialitate al primarului oraşului Ocna Mures, avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu dispoziţiile cuprinse în art.693-702 inclusiv,
din Codul Civil, Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu
modificările si completările ulterioare, Legea 273 din 29.06.2006 privind finanţele publice locale cu
modificările si completările ulterioare, art.7 din Legea nr. 50/1991 și Sentința Civilă nr. 1204/2011
pronunțată de Judecătoria Aiud în Dosar nr. 3323/175/2010.
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: Se stabilește suma de 372 lei, pe care doamna Stoica Maria-Mirela, domiciliată în Ocna
Mureș, Str. Plopilor, nr.10, jud. Alba o va achita la Serviciul Impozite și Taxe Locale din cadrul
Primăriei Ocna Mureș, reprezentând contravaloarea dreptului de folosință pe care îl exercită cu titlu de
superficie asupra terenurilor în suprafață de 189 mp, înscris în CF nr. 70457 Ocna Mureș și respectiv în
suprafață de 438 mp înscris în CF nr. 70458 Ocna Mureș, ambele proprietate a UAT orașul Ocna
Mureș, domeniul privat, situate la adresa din Ocna Mureș, str. A. Mureșanu, nr. 121, conform Sentinței
Civile nr. 1204/2011 a Judecătoriei Aiud, Dosar nr.3323/175/2010.
Art.2: (1) Suma prevăzută la articolul 1 se datorează de către titulara dreptului de superficie
anual și a fost calculată în mod similar cu calculul redevenței datorate în cazul terenurilor concesionate;
(2) Cuantumul sumei aprobate conform art.1 se va indexa anual cu rata inflației sau va
putea fi modificată de către proprietarul terenului, în cazul în care legislația o va impune.
Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, inclusiv a semnării contractului de
superficie, se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu.
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Se comunică la:
- Instituţia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia juridică
- Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ.
- Serviciul V.I.T.L
- D-na Stoica Maria –Mirela, domiciliată în Ocna Mureș, str. Plopilor, nr. 10, Ocna Mureș

Ocna Mureş, 27.10.2016

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BACIU IOAN

TOM/TOM;
EXPL.7; ANEXE:0;

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

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