ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.4
privind clarificarea situației juridice a unui teren; actualizarea titularului concesionar
Haiduc Adrian Vasile din Contractul de concesiune nr. 6183/2005, actualizat
conform Contractului de cesiune nr.4836/28.03.2016

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţa ordinară la data de
30.01.2018 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 119 / 23.01.2018, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu;
Având în vedere: referatul si raportul de specialitate nr. 19178/15.01.2017 ale Biroului urbanism,
tehnic, investiții, construcții, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
orașului Ocna Mureș, coroborate cu OMFP nr.1718/2011, a OMFP 668/2014, actualizarea domeniul
public al Statului conform HG.1705/2006, art.1315-1320 din Codul civil, art.41 din Legea 50/1991 –
actualizată și HCLOM nr. 101/30.05.2013,
În temeiul: art.36 alin (5) litera b), art.45 şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215 din 23 aprilie
2001 privind administraţia publică locală, actualizată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă înscrierea în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a terenului proprietate de
stat situat în Ocna Mureş, str. Mihai Eminescu, nr.25A, înscris în CF.nr.72830-Ocna Mureş, (CF.
vechi.3247/Ocna Mureş), cu nr. cad.72830,având nr. top.924/2/3/2 , în suprafaţă de 432 mp., pentru
clarificarea situaţiei juridice a terenului şi la cartea funciară,
Art. 2. (1) Se aprobă schimbarea titularului Contractului de concesiune nr. 6183/2005,
actualizat conform Contractului de cesiune nr.4836/28.03.2016 având ca obiect terenul identificat la
art.1, ca urmare a schimbării titularului dreptului de proprietate asupra construcțiilor în condițiile
art.41 din Legea nr.50/1991, actualizată, noul concesionar fiind dl. Haiduc Adrian Vasile domiciliat
în Ocna Mureş, str.Horea, nr.11, jud. Alba.
(2) Se aprobă încheierea unui nou contract de concesiune cu noul concesionar, dl. Haiduc Adrian
Vasile, pentru pentru diferența de perioadă, respectiv până în 30.04.2046.
Art. 3. Ia act de schimbarea destinaţiei construcțiilor existente pe terenul care face obiectul
concesiunii identificat la art.1, din ,,clădire autogară” în ,,spălătorie auto” conform extrasului de
carte funciară aferent.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mures, Vinteler Silviu.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Biroul urbanism, tehnic, investiții, construcții;
- Serviciul ITL;
- domnul Haiduc Adrian Vasile, domiciliat în Ocna Mureș, str. Horea, nr.11, jud. Alba.
Ocna Mureş, 30.01.2018
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PODARIU PAVEL GLIGOR

AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR
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