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          ROMÂNIA  

   JUDEŢUL ALBA  

ORAŞUL OCNA MUREŞ  

  CONSILIUL LOCAL        

 

HOTĂRÂREA NR. 58  

privind rezilierea contractului de comodat nr. 55310/19.11.2003 încheiat între Orașul Ocna Mureș și 

SC Electrica Transilvania Sud S.A.- SDFEE ALBA   

 

        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,  Silviu Vinţeler; 

         Având în vedere: cererea nr. 7400/2880/12.03.2018 a Societății de Distribuție a Energiei 

Electrice Transilvania Sud S.A. adresată Primăriei Orașului Ocna Mureș, înregistrată sub nr. 

4052/20.03.2018, referatul și  raportul de specialitate nr. 5314/12.04.2018 întocmit de către Biroul 

urbanism - Compartimentul organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului, coroborate cu 

avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș,  Legea 

nr. 213/1998- privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, art. 1560 din 

Cod Civil 1864 privind contractul de comodat, raportat la data încheierii contractului, art. 2146 și 

următoare din Codul Civil actual- Legea nr. 287/2009, raportat la data încetării lui, precum și a 

prevederilor art. 14 din contractul de comodat nr. 55310/19.11.2003 

         În temeiul: art 36 alin. (2) litera c),  art.45 şi art.115 alin.(1) lit b) din Legea nr.215 din 23 

aprilie 2001 privind administraţia publică locală, actualizată; 

 

                                                                   H O T Ă R Ă Ş T E : 

           

       Art. 1. Se aprobă rezilierea contractului de comodat nr. 55310/19.11.2003 încheiat între 

Primăria Orașului Ocna Mureș, în calitate de comodant și SC Electrica Transilvania Sud S.A.- 

SDFEE Alba, în calitate de comodatar, începând cu data de 12.04.2018, din inițiativa 

comodatarului, potrivit art. 14 din contract.  
 

       Art. 2. Începând cu aceeași dată încetează dreptul de uz și de servitute de trecere instituit în 

favoarea comodatarului asupra imobilului teren, a obligației achitării taxei de folosință de către 

comodatar pentru clădirea postului trafo, comodatarului revenindu-i de asemenea obligația de a 

restitui comodantului bunul primit în comodat, liber de orice sarcini care îl grevează.  
                    

       Art. 3.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul 

Orașului Ocna Mureș- Vințeler Silviu.  
 

                Se comunică la: 

 -Institutia Prefectului- judetul Alba; 

 -Primarul orasului Ocna Mureş,  

-Biroul urbanism- Compartiment organizare și amenajarea teritoriului; 

- Serviciul Impozite și Taxe Locale  

- SC Electrica Transilvania Sud S.A.- SDFEE Alba 
 

                                                      Ocna Mureş, 12.04.2018  
 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                               AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ 

MARELE ADRIAN CRISTIAN                                                       PANDOR NICUȘOR                                                       
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