
           
 
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA  
ORAȘUL OCNA MUREȘ 
CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA  NR.214       
 

             privind reglementarea situaţiei juridice a contractului de concesiune nr 6689 din 
20.07.2005, încheiat cu Boldor George Darius 

 
          

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

data de 28.11.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 692 /22.11.2018, de 

către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler; 

         Având în vedere referatul nr. 16955/21.11.2018 al Arhitectului Şef-Compartimentul 

organizarea şi amenajarea teritoriului şi protecţia mediului  şi  raportul  de specialitate 

favorabil nr. 17271/  27.11.2018  al Serviciului impozite şi taxe locale, acte din care rezultă 

necesitatea şi oportunitatea încheierii unui nou contract de concesiune în care titulari de 

contract să fie Boldor George Darius şi Boldor Monica Georgeta începând cu data de 

01.12.2018 până la data de 19.07.2054, rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate 

din Consiliul Local Ocna Mureş coroborate cu art. 871-873 din Codul Civil privind dreptul de 

concesiune, Legea nr 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

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

proprietate publică, actualizată, Legea nr 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

actualizată, OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 

publică, actualizată; 

         În temeiul, art.36, alin.2 litera c), alin.(5), lit.b), art. 45 alin.3, art. 115 alin.(1) lit.b), 

art.123 alin.1  din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, actualizată 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

       Art. 1.  Se aprobă modificarea datelor privind concesionarul din cadrul contractului de 

concesiune nr. 6689 din 20.07.2005 având ca obiect terenul de 250 mp, situat în Ocna 

Mureş, str. Narciselor, nr.4, încheiat iniţial cu concesionarul Boldor George Darius, prin 

înscrierea, alături de concesionarul iniţial, a soţiei acestuia, d-na Boldor Monica Georgeta, 

având în vedere că edificarea construcţiilor existente pe terenul concesionat s-a realizat sub 

regimul comunităţii legale de bunuri.  
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     Art. 2. Se aprobă încheierea unui nou contract de concesiune în continuarea contractului 

vechi nr. 6689 din 20.07.2005, începând cu data de  01.12.2018 până în data de 19.07.2054.      

  

       Art. 3. La data încheierii noului contract de concesiune, contractul de concesiune actual, 

nr. 6689 din 20.07.2005 încetează de drept. 

       

       Art. 4.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

             

       Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului- judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

      -  Serviciul venituri, impozite şi taxe locale; 

      -  Compartimentul organizarea şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului; 

      - domnul Boldor George-Darius şi d-na Boldor Monica Georgeta, domiciliaţi în Ocna 

Mureş, str. Narciselor nr. 4. 

                                                             Ocna Mureş  28.11.2018 
 
 
  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                SECRETAR ORAȘ, 
   CSABA OROSZHEGYI                                                                       NICUȘOR PANDOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehnored:T.O.M, .Ex:6, anexe:0.  Consilieri in functie:17; prezenti:16; voturi ,,pentru”(%): 16 (94,11%); voturi ,,contra”: 0; 
abţineri:0,  
      
                                                     


