
ROMÂNIA  

JUDEȚUL ALBA 
ORAȘUL OCNA MUREȘ 

CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂREA NR.112 

privind clarificarea situației juridice a  terenului înscris în CF.71010-Ocna Mureş cu nr. top.359/2/35 în 

suprafaţă de 700 mp, situat în Războieni-Cetate, str. Gării, nr.228  

           

       CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, întrunit în şedinţa ordinară publică, la 

data de 28.06.2018 ca urnare a emiterii dispoziției de convocare nr.337/22.06.2018; 

         Având în vedere referatul nr 8984/21.06.2018 al Biroului pentru urbanism, și raportul de 

specialitate comun nr. 8997/21.06.2018 al Direcției juridice și al Serviciului V.I.T.L, acte din care 

rezultă necesitatea și oportunitatea înscrierii terenului identificat cu CF.71010-Ocna Mureş cu nr. 

top.359/2/35 în suprafaţă de 700 mp. în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş și transmiterea  

dreptului de concesiune asupra terenului proprietate privată a UAT Oraş Ocna Mureş, în suprafaţă de 

700 mp. identificată cu CF.71010-Ocna Mureş, cu nr. top.359/2/35, de la concesionarul iniţial SC. 

CONDOR SRL către concesionarul actual S.C ICEBERG  SRL  coroborate cu avizele favorabile  ale 

comisiilor de specialitate ale consiliului local, art.871-873 din Codul Civil, art. 41 din Legea nr 

50/1991, actualizată, O.U.G nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune  de bunuri 

proprietate publică, actualizată, Legea nr. 213/1998 actualizată, OMFP nr. 1718/2011 actualizat și 

OMFP nr. 668/2014, actualizat,  adresa nr 526521/14.04.2015 a Ministerului Finanțelor Publice; 

        În temeiul art. 36 alin. (5) lit.a), art. 45  și art.115 alin.(1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind  

administraţia publică locală, actualizată. 

HOTĂRĂȘTE : 

      Art. 1. Se aprobă înscrierea terenului identificat cu  CF.71010-Ocna Mureş cu nr. top.359/2/35 în 

suprafaţă de 700 m, situat la adresa Războieni-Cetate, str. Gării, nr 228,  în domeniul privat al oraşului 

Ocna Mureş. 

      

     Art. 2.   Ia act de transmiterea  dreptului de concesiune asupra terenului proprietate privată a UAT 

Oraş Ocna Mureş, în suprafaţă de 700 mp. identificat cu CF.71010-Ocna Mureş, cu nr. top.359/2/35, de 

la concesionarul iniţial SC. CONDOR SRL conform contractului de concesiune nr. 717 din 01.03.1994, 

către concesionarul actual SC. ICEBERG SRL, începând cu data de 09.10.2013, în baza actelor 

succesive de transfer al dreptului de proprietate asupra construcţiilor (contractul de vânzare cumpărare 

nr.994 din 31.07.2003 dintre SC.CONDOR SRL şi SC.CRISTIAN COMPANI SRL şi contractul de 

vânzare cumpărare autentificat cu nr. 1843 din 09.10.2013 dintre SC.CRISTIAN COMPANI SRL și  

SC. ICEBERG SRL).. 

     

   Art. 3. Ia act de dobândirea, începând cu data de 09.10.2013, de către SC. ICEBERG SRL, a calităţii 

de concesionar al terenului înscris în CF.71010-Ocna Mureş cu nr. top.359/2/35 în suprafaţă de 700 

mp., în baza contractului de vânzare cumpărare nr.1843 din 09.10.2013 coroborat cu prevederile 

art.41din Legea 50/1991, actualizată cu toate prerogativele (drepturi şi obligaţii) care decurg din 

aceasta. 

      

   Art.4 .  Se aprobă încheierea unui contract de concesiune în forma actualizată, inclusiv constituirea  

garanţiei şi reglementarea bunurilor la încetarea contractului, pe perioada rămasă din perioada iniţial  

aprobată, cu concesionarul actual S.C ICEBERG SRL.  

 

  Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr 554/2004  a contenciosului 

administrativ, actualizată.       



 

  Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Ocna Mureș, 

Silviu  Vințeler. 

 

     Se comunică la : 

- Instituția Prefectului – Județul Alba; 

- Primarul orașului Ocna Mureș; 

- Serviciul V.I.T.L. 

- Biroul pentru urbanism, tehnic, investiții, construcții; 

- S.C ICEBERG SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr.233 A; 

 

                                                     Ocna Mureş, 28.06.2018 

                                   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                           SECRETAR ORAȘ,  

IOAN DANIEL BARBU                                                                                  NICUȘOR PANDOR 
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