
            ROMÂNIA 

      JUDEŢUL ALBA 

 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL                               

 HOTĂRÂREA NR. 103 

privind  termenului contractului de închiriere nr. 13538/27.08.2013 pe o perioadă de 2 ani și 6 luni,  

reprezentând jumătate din durata inițială  

        

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică, la 

data de  28.06.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.337/22.06.2018, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

      Având în vedere referatul nr. 8398/11.06.2018 al Biroului urbanism, tehnic, investiții, construcții 

din care rezultă necesitatea prelungirii duratei contractului de închiriere, raportul de specialitate 

favorabil  nr. 8398/11.06.2018 al Biroului urbanism, tehnic, investiții, construcții, avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureș coroborate cu Legea nr 50/1991, actualizată, 

Legea nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată, O.U.G 

nr 54/28.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica,  

actualizată, art3, pct 3.2 din contractual de închiriere nr. 13538/27.08.2013;  

        În temeiul art. 36 alin. (5) litera a), art.45 alin.(3),  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 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1.  Se aprobă  prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 13538/27.08.2013 încheiat 

între orașul Ocna Mureș, proprietar și Casa de Ajutor Reciproc Credit Teiuș IFN, locatar, pentru 

spațiul situat administrativ în  Ocna  Mureș, str. Nicolae Iorga, nr.23, jud. Alba, identificat cu CF 

nr.71563-C1-U2 Ocna Mureș, spațiul nr.1 format din camerele 13 și 14, în suprafață de 18,64 m.p,   pe 

o perioadă de 2 ani și 6 luni, respectiv jumătate din durata inițială, din 15.08.2018 până în 14.02.2021. 

 

 Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr 554/2004  a contenciosului 

administrativ, actualizată.       

 

 Art. 3.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea actului 

adițional, se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

        

             Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului- judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Biroul urbanism, tehnic, investiții, construcții; 

       - Casa de Ajutor Reciproc Credit Teiuș IFN, cu sediul în orașul Teiuș, strada Clujului, bl.A2, 

județul Alba; 

       - Serviciul I.T.L. 

            

Ocna Mureş, 28.06.2018 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                           SECRETAR ORAȘ,  

IOAN DANIEL BARBU                                                                                    NICUȘOR PANDOR                         

 

                                                                                                                                                                                                               

 

 
Tehnored:T.O.M, .Ex:6, anexe:0  Consilieri in functie:17; prezenti: 17 ; voturi ,,pentru”(%): 17(100%);   voturi ,,contra”: 0;  

abţineri:0. . 

 

 


