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CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂREA  NR.  220      
 

privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune cu concesionarul SC MOGA LUX SRL, 
având ca obiect terenul situat în Ocna Mureș, str. Măcelarilor, nr. 1, jud. Alba, în suprafață 

de 30 mp., înscris în CF nr. 71771, cu nr. top. 1080/3 
 

      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. 17118/26.11.2018 al Arhitectului Şef-Compartimentul 

organizarea şi amenajarea teritoriului şi protecţia mediului  şi  raportul  de specialitate 

favorabil nr. 17369/  28.11.2018  al Serviciului impozite şi taxe locale, acte din care rezultă 

necesitatea şi oportunitatea încheierii unui contract de concesiune cu SC MOGA LUX SRL, pe 

o perioadă de timp de 12 ani și 6 luni de zile, începând cu data de 01.12. 2018, rapoartele 

favorabile ale comisiilor de specialitate din Consiliul Local Ocna Mureş, coroborate cu 

prevederile art. 871-873 din Codul Civil privind dreptul de concesiune, Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizată, Legea nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, actualizată, OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de 

concesiune de bunuri proprietate publică, actualizată, art. 1730 și următoarele din Legea nr. 

289/2009- Codul Civil- privind dreptul de preempțiune, art. 123, alin.3 din legea nr. 

215/2001- a administrației publice locale;  

         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 încheierea unui contract de concesiune între Orașul Ocna Mureș- 

concedent și SC MOGA LUX SRL- concesionar, având ca obiect terenul situat în Ocna Mureș, 

str. Măcelarilor, nr. 1, jud. Alba, în suprafață de 30 mp., înscris în CF nr. 71771, cu nr. top. 

1080/3, pe o perioadă de timp de 12 ani și 6 luni( jumătate din perioada contractuală de 

25 de ani din contractul de concesiune nr. 2314/24.06.1993, astfel cum a fost modificat prin 

contractul de cesiune și actul adițional nr. 20322/18.12.2013), începând cu data de 

01.12.2018 și până la data de 31.05.2031. 
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       Art. 2.  Ia act de prelungirea tacită a termenului contractului de concesiune nr. 

2314/24.06.1993, încheiat inițial cu Bocică Ana și cesionat ulterior către SC MOGA LUX SRL, 

începând de la momentul ajungerii acestuia la termen- 23.06.2018 și până la momentul 

aprobării încheierii noului contract de concesiune.  

  

       Art. 3. În noul contract de concesiune se vor insera clauzele care stabilesc situația 

bunurilor la încetarea contractului de concesiune, astfel cum s-a aprobat prin HCLOM nr. 

101/30.05.2013, cea privind constituirea garanției de către concesionar în favoarea CLOM în 

cuantum de ½ din valoarea anuală a redevenței, precum și clauza privind instituirea unui 

drept de preempțiune în favoarea concesionarului la cumpărarea terenului concesionat în 

cazul în care autoritatea contractantă( concedentul) aprobă scoaterea acestuia la vânzare, pe 

baza unui raport de evaluare, și numai cu condiția ca pe terenul în cauză să fie edificate 

construcții, iar constructorii să fi fost de bună- credință( construcții autorizate). 

       

       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; 

      -  SC MOGA LUX SRL, cu sediul în Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga, nr. 25, jud. Alba.  

 

Ocna Mureş  28.11.2018 
 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                SECRETAR ORAȘ, 
   CSABA OROSZHEGYI                                                                       NICUȘOR PANDOR  
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