ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR._174
privind aprobarea suspendării derulării Contractului de concesiune nr. 16.716/17.10.2016 încheiat cu
concesionarul Trif Beatrice având ca obiect terenul de 32 mp situat în Ocna Mureș, str. 9 Mai, nr.1A, jud. Alba
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.09.2017,
ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.620/21.09.2017 emisă de către primarul oraşului Ocna Mureş,
Vinţeler Silviu;
Având în vedere: cererea nr. 14460/25.09.2017 a concesionarului Trif Beatrice, referatul si raportul de
specialitate nr. 3314/27.03.2017 ale Biroului urbanism, tehnic, investitii, constructii, Memoriul justificativ
nr.14755/27.09.2017 al expertului topograf Purcel Dumitru și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate
ale consiliului local coroborate cu Legea nr 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, actualizată,
Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în
evidenţele de cadastru şi carte funciară al directorului ANCPI, art. 876 și urm. din Codul civil referitor la
Cartea Funciară, Legea nr.50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, actualizată, ;
În temeiul: art 36 alin.(5) litera a), art. 45 şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/23.04.2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă suspendarea derulării Contractului de concesiune nr. 16.716/17.10.2016 încheiat cu
concesionarul Trif Beatrice având ca obiect terenul de 32 mp proprietate privată a orașului Ocna Mureș, situat
în Ocna Mureș, str. 9 Mai, nr.1A, începând cu data de 01.10.2017, pe durata necesară reglementării situației
juridice și topocadastrale ale terenurilor care fac obiectul concesiunii, dar nu mai mult de 6 luni.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire 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, investiții, construcții, spațiul locativ;
- Concesionarul Trif Beatrice.
Ocna Mureş, 27.09.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
LEAHU IOAN MIRCEA

RED/DACT:T.O.M. EXP:5; ANEXE:0 ;

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

Nota: consilieri in functie:17; prezenţi:15 ; voturi ,,pentru”: 15; .voturi ,,contra”: 0 ; abţineri: 0 .
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