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HOTĂRÂREA NR. 196 
       privind clarificarea situației juridice a  terenului înscris în CF. nr.3879-Ocna Mureş cu nr. 
top.1210/1/12/2/2/1 în suprafaţă de 16,5 mp., situat în Ocna Mureș, str. Al.Independenței, 

locul nr.6 
 

    Consiliul local al oraşului Ocna Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 
noiembrie 2018, ca urnare a emiterii dispoziției de convocare nr. 649/09.11.2018 de către 
primarul orașului Ocna Mureș, Vințeler Silviu ;  
    Având în vedere referatul nr. 11994/29.08.2018 al Compartimentului organizarea și 
amenajarea teritoriului, protecția mediului din care rezultă necesitatea și oportunitatea 
cesiunii  contractului (dreptului) de concesiune nr. 12513/23.09.2009 de pe actualul 
concesionar- Adorjan Eugenia pe viitorul concesionar- Florea Nicolae Ciprian (dobânditorul 
construcțiilor), domiciliat în Ocna Mureș, str. Al. Independenței, bl.42, sc.5, ap. 8, jud. Alba, 
conform contractului de vânzare-cumpărare, raportul de specialitate favorabil 
nr.16248/09.11.2018 al Direcției juridice,  rapoartele conținând avizele favorabile ale 
comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș coroborate cu  art.871-
873 și art.1315-1320 din Codul Civil- privind dreptul de concesiune respectiv cesiunea 
contractului, art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, actualizată, O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune  de 
bunuri proprietate publică, actualizată, art. 4 din Legea nr. 213/1998- privind bunurile 
proprietate publică,  actualizată, OMFP nr. 1718/2011 actualizat și OMFP nr. 668/2014, 
actualizat precum și cu prevederile contractului de concesiune nr. 12513/23.09. 2009, din 
Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, actualizată;  
    În temeiul art. 36 alin. (5) lit.b), art. 45, art.115 alin.(1) litera b), art. 121 alin. 1 și 
art.123 alin.2 teza a II-a din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică locală, 
actualizată 
 

HOTĂRĂȘTE : 
 

    Art. 1. Constată transferul dreptului de proprietate asupra construcțiilor cu destinația 
,,garaj demontabil” edificată pe terenul proprietate privată a UAT orașul Ocna Mureș, 
identificat cu CF. nr.3879-Ocna Mureş, nr. top.1210/1/12/2/2/1 - locul nr.6 în suprafață de 
16,5 mp., care face obiectul contractului de concesiune nr.12513/23.09.2009, de la 
proprietarul concesionar inițial Adorjan Eugenia  la proprietarul actual Florea Nicolae Ciprian 
și, implicit, transferul dreptului de concesiune asupra terenului de la concesionarul inițial către 
proprietarul actual al construcțiilor, în baza art.41 din Legea nr 50/1991 privind lucrările de 
construcții, republicată, actualizată. 
 



    Art. 2.(1) Se aprobă încheierea unui nou contract de concesiune între UAT orașul Ocna 
Mureș-concedent și Florea Nicolae Ciprian-concesionar, având ca obiect terenul de 16,5 mp., 
identificat la art.1, pentru diferența de perioadă, respectiv până la 22.09.2019.    
                (2) Noul contract de concesiune va fi completat cu clauzele privind situația 
bunurilor la încetarea contractului conform Hotărârii nr. 101/30.05.2013 a Consiliului local 
Ocna Mureș, constituirea unei garanții de bună execuție a obligațiilor de către concesionar în 
cuantumul de ½ din valoarea unei redevențe anuale precum  și clauza conform căreia 
contractul de concesiune încetează de drept în cazul depunerii , de către concesionar, a 
cererii de cumpărare a terenului.  
 
 
     Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr 554/2004  a 
contenciosului administrativ, actualizată. 
 
      Art. 4. 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. 
- Compartimentul organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului; 
- D-na Adorjan Eugenia, domiciliat în Ocna Mureș, str. Blocurilor, nr. 1. 
- D- l Florea Nicolae Ciprian, domiciliat în Ocna Mureș, str. Al.Independenței, bl.42, sc. 5, 

ap.8. 
                                                                    

Ocna Mureş, 14.11.2018 
 
           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                     SECRETAR ORAȘ, 
                OROSZHEGYI  CSABA                                                      NICUȘOR PANDOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnored:NFO, .Ex:7, anexe:0  Consilieri in functie:17; prezenti: 12; voturi ,,pentru”: 12 (70,58%); voturi ,,contra”: 0; 
abţineri: 0 . 

 


