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             CONSILIUL LOCAL                                                        

 
HOTĂRÂREA  NR. 237 

privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr 8960/03.07.2014, de pe 
numele Rus Valentin, pe numele Rus Florin Sergiu, ca urmare a decesului titularului 

contractului de închiriere. 
  

         CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică la data de   
19.12.2018 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 732 din 13.12.1018 de către primarul 
oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu;   
           Având în vedere  referatul nr. 18504/18.12.2018 din care rezultă necesitatea schimbării 
titularului contractului de închiriere nr 8960/03.07.2014, de pe numele Rus Valentin, pe numele Rus 
Florin Sergiu, ca urmare a decesului titularului contractului de închiriere  şi raportul de specialitate 
favorabil nr.  18622 din 19.12.2018  ale Biroului pentru  urbanism, tehnic, investiţii, construcţii, 
rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului 
Ocna Mureş, art.9, pct 9.1 lit. h) din contractul nr. 8960/03.07.2014, art.1834 alin. 1 şi 2 din Codul 
civil, 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, Legea locuinţei nr. 114/1996, actualizată;      
           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 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, actualizată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
        
         Art. 1.  Se aprobă schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 8960/03.07.2014, de pe 
Rus Valentin pe Rus Florin Sergiu, fiul acestuia, cu domiciliul în oraşul Ocna Mureş, strada Al 
Independenţei, Bl.46, ap.43, jud. Alba, ca urmare a decesului titularului iniţial şi a declaraţiei notariale 
nr. 3248/12.12.2018 a soţiei supravieţuitoare prin care aceasta declară că este de acord ca fiul ei, Rus 
Florin Sergiu să preia calitatea de titular în cadrul  contractului de închiriere nr. 8960/03.07.2014. 
          
        Art. 2.  Noul titular de contract continuă contractul de închiriere arătat mai sus până la data 
ajungerii la termen, respectiv 14.03.2019 
 

   Art. 3.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul 
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu; 

         Se comunică la: 
            - Institutia Prefectului – judetul Alba; 
            - Primarul orasului Ocna Mures; 
            - Biroul urbanism, tehnic, investiţii, construcţii; 
            - Serviciul VITL; 
             - Domnul Rus Florin Sergiu, domiciliat  în Ocna Mureş, str. Al. Independenţei, bl.46, ap.43, 
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 in functie: 17; prezenti: 15; voturi ,,pentru” 15 (88,23%): ;  voturi ,,contra”: 0;  

abţineri: 0. 


