ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 53
privind schimbarea titularului contractului de concesiune nr 13242/15.10.2010, de pe
Marcu Ioan pe Marcu Rareș- Iulian, ca urmare a decesului titularului

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ,, de îndată”la data
de 12.04.2018 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.247/12.04.2018 de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;
Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr.4347/26.03.2018 ale Biroului pentru
urbanism, tehnic, investiţii, construcţii, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, art.872, alin.3 din Codul civil- privind dreptul de
concesiune, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, Legea
nr.213/17.11.1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, O.U.G nr 54/28.06.2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, actualizată și art.41 din Legea
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 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 concesiune nr. 13242/15.10.2010, de
pe Marcu Ioan, pe Marcu Rareș-Iulian, cu domiciliul în oraşul Ocna Mureş, strada 1 Mai, bl.39,
ap.1, sc.B, jud. Alba, ca urmare a decesului titularului inițial și a exprimării acordului de a continua
concesiunea de către noul concesionar, în calitate de moștenitor.
Art. 2. Noul titular de contract continuă contractul de concesiune arătat mai sus până la data
ajungerii la termen , respectiv 01.08.2020.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusive cu semnarea
contractului cu noul concesionar, 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 ITL;
- Domnul Marcu Rareș Iulian, Ocna Mureş, strada 1 Mai, bl.39, ap.1,sc.B, jud. Alba,.
Ocna Mureş, 12.04.2018
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MARELE ADRIAN CRISTIAN

Tehnored. N.F.O.exp.6;anexe:0.

AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

Nota: consilieri in functie:17; prezenţi: 13; voturi ,,pentru”: 13; .voturi ,,contra”: ; abţineri:.
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