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CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 229 

 
privind încetarea Contractului de concesiune nr. 2698 din 08.09.1992, titular Cociș 

Nicolae,  pentru terenul situat în Ocna Mureș, strada Colonia Dumbrava,  nr. 2, jud. Alba, 
în suprafață de 200 mp 

 
          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică la data de   
19.12.2018, ca urmare a dispoziţiei de convocare nr. 732/13.12.2018 emisă de către primarul 
oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu, 
           Având în vedere referatul nr. 17672/04.12.2018 al Compartimentului organizarea și 
amenajarea teritoriului, protecția mediului din care rezultă necesitatea incetării contractului de 
concesiune nr. 2698/08.09.1992 şi raportul  de specialitate favorabil nr. 18125 din 12.12.2018 al 
Biroului urbanism, tehnic, investiții, construcții, rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor 
de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș, coroborate cu Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, actualizată, Legea nr. 213/17.11.1998 privind bunurile proprietate publică, 
actualizată, O.U.G nr. 54/28.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică, actualizată, Legea nr. 50/1991 actualizată, art. 859 alin. 2 din Codul civil 
actualizat, și HCLOM nr. 101/30.05.2013;      
           În temeiul art. 36 alin. (5) litera a), art.45 alin.(1),  art.115 alin. (1) litera b), art.123 alin.1 
şi 2, din Legea nr. 215/23.04.2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

         Art.1. Încetează dreptul de concesiune asupra terenului situat în Ocna Mureș, strada 
Tineretului, nr.19, jud. Alba, în suprafață de 200 mp, identificat cu nr. top. 1454/25/1 și 1454/25/2/1 
constituit în favoarea titularului Cociș Nicolae, domiciliat în Ocna Mureș, strada Colonia Dumbrava, 
nr.2,  jud. Alba prin Contractul de concesiune nr. 2698/08.09.1992, în baza prevederilor art. 10 d) 
din contract, prin renunțare, începând cu data de 01.01.2019. 
 
         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, Vinţeler Silviu. 
 

      Se comunică la: 
- Instituția Prefectului –judetul Alba; 
- Primarul orașului Ocna Mureș; 

            - Biroul urbanism, tehnic, investiţii, construcţii; 
            - Serviciul I.T.L, 
            - domnul Cociș Nicolae, domiciliat în Ocna Mureș, strada Colonia Dumbrava, nr.2, jud. Alba.  

             
Ocna Mureş, 19.12.2018 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETAR ORAȘ, 
                OROSZHEGYI   CSABA                   NICUȘOR PANDOR       

 
 
 
Tehnored:T.O.M.Ex:6, anexe:0    Consilieri în funcție:17; prezenți:15  ; voturi ,,pentru”: 15 (88,23%);  voturi ,,contra”: 0;  
abţineri: 0 


