
           
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA  NR. 182 
     privind prelungirea termenelor  contractelor de concesiune nr 14096 din 03.11.2008  pe o perioadă de 5 

ani, pentru  Moldovan Florin Gligor Cosmin și nr. 14097 din 03.11.2008 pentru  Ioo Orban Iosif,  
 

          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică, la data de 
25.10.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 5478/19.10.2018, de către primarul oraşului 

Ocna Mureş, Silviu Vinţeler; 

         Având în vedere referatul nr. 15160/24.10.2018 al Arhitectului Șef-Compartimentul organizarea și 
amenajarea teritoriului și protecția mediului din care rezultă necesitatea prelungirii contractelor de concesiune  

nr 14096 din 03.11.2008   și 14097 din 03.11.2008, rapoartele de specialitate favorabile nr.15187/24.10.2018 
și 15188/24.10.2018  ale  Serviciului impozite și taxe locale, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din 

Consiliul local Ocna Mureș coroborate cu art.4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

actualizată, OUG nr.54/2006 actualizată, art. 859 alin. 2 din Codul Civil actualizat, art.13 alin.2 din Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, Legea nr. 82/1991 Legea 

contabilității, actualizată, Legea nr.273/2006, actualizată; 
         În temeiul, art.36, alin.2 litera c), alin.(5), lit.b), art. 45 alin.3, art. 115 alin.(1) lit.b), din Legea 

nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, actualizată 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

        
    Art. 1.  (1) Se aprobă prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 14096 din 03.11.2008 pe o 

perioadă de 5 ani, pentru  Moldovan Florin Gligor Cosmin, obiectul contractului de concesiune fiind terenul 
situat în Ocna Mureș, str. Colonia Monchim, loc nr.4, județul Alba, în suprafață de 23 mp, teren înscris în CF 

nr. 2005 Ocna Mureș pe care este edificat un garaj, prețul concesiunii fiind de  270,48  lei/an. 

                     (2) Se aprobă prelungirea termenului contractului de concesiune nr 14097 din 03.11.2008 pe o 
perioadă de 5 ani, pentru  Ioo Orban Iosif,  obiectul contractului de concesiune fiind terenul situat în Ocna 

Mureș, strada Colonia Monchim, loc nr 5, județul Alba, în suprafață de 23 mp,  teren înscris în CF.2005 –Ocna 
Mureș, pe care este edificat un garaj, prețul concesiunii fiind de 216,96  lei/an.   

              

       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 se împuterniceşte primarul oraşului 

Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 
             Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului- judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Biroul  pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ; 

      - Serviciul venituri, impozite şi taxe locale; 
       - Dl. Moldovan Florin Gligor Cosmin, domiciliat în Ocna Mureș, str. Digului, bl.3AB-72ANL, sc.A, ap.12. 

       - Dl. Ioo Orban Iosif, domiciliat în Ocna Mureș, str Malinului, bl.51, ap.3.                                                   

                                                            
Ocna Mureş, 25.10.2018 

 
                                  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                               SECRETAR ORAȘ,  
DAN CIPRIAN TECAR                                                                                      NICUȘOR PANDOR             

 

 
 

Tehnored:T.O.M, .Ex:7, anexe:0  Consilieri in functie:17; prezenti: 15; voturi ,,pentru”(%): 15 (88,23 %);   
voturi ,,contra”: 0; abţineri: 0.  


