ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 6
privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 3954/21.03.2014, de pe numele
Cismaș Otilia pe numele Berki Natalia, ca urmare a decesului titularului inițial.

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă 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, Vinţeler Silviu;
Având în vedere referatul şi raportul nr.255/09.01.2018 ale Biroului pentru urbanism, tehnic,
investiţii, construcţii, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului
Ocna Mureş, art.9, pct 9.1 lit. h) din Contractul de închiriere nr. 3954/21.03.2014, art.1834 alin. 1 și 2 din
Codul civil, Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, O.U.G nr 54/28.06.2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, Legea nr 114/1996,
actualizată;
În temeiul art. 36 alin. (5) litera a), art.45 alin.(1), art.115 alin. (1) litera b), art.123 alin.1 şi 2,
din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, actualizată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă schimbarea titularului Contractului de închiriere nr 3954/21.03.2014, de pe
Cismaș Otilia pe Berki Natalia, cu domiciliul în oraşul Ocna Mureş, strada Aleea Independenței, bl.26,
ap.21, jud. Alba, ca urmare a decesului titularului inițial și a exprimării acordului de a continua
locațiunea de către noul chiriaș, conform art.9, pct 9.1 lit. h) din contract.
Art. 2. Noul titular de contract continuă contractual de închiriere arătat mai sus până la data
ajumgerii la termen , respectiv 14.03.2019, cu aplicarea prevederilor referitoare la posibilitatea
prelungirii ulterioare pe perioade succesive de câte un an, în condițiile legii.
Art. 3. 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 urbanism, tehnic, investiţii, construcţii;
- Serviciul VITL;
- D-na.Berki Natalia, domiciliată în Ocna Mureș, str. Al. Independenței, bl.26, ap.21, jud. Alba.
Ocna Mureş, 30.01.2018
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PODARIU PAVEL GLIGOR

AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR
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