RoMANta
JUDETUL AI,BA
onA$u]- ocNA MURE$

CONSILIIJL LOCAL

privind aprobarea schimbdlii titularului contractului de concesiune nr. 2311,11,5.03.2005 de pe Orian
Augustin - decedat, pe moqtenitorii acestuia
CONSILIIJL t.OCAt, AL ORASIILUI OCNA MIJRES, intrunit in qedin{6 ordinard publica
ladata de 28.11.2019, ca Lrnnare a emiterii dispoziliei de convocare nr. 633122.11.2019, de cdtre
primarul oraqului Ocna Mureg, Silviu Vinleler;

-

Av6nd in vedere
ref'eratul de aprobare nr. 18898/19.11.2019 al Compartimentului organizarea gi amenajarea
teritoriului, proteclia mediului din care reztltd, necesitatea aprobdrii schimbdrii titularului
contractului de concesiune nr. 2311/15.03.2005 de pe Orian Augustin - decedat, pe
moqtenitorii acestuia,
contractul de concesiune nr.2311115.03.2005 incheiat cu numitul Orian Augttstin,
raportul de specialitate favorbil nr. 19414126.11.2019 al Direcliei juridice
avizele lavorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraqului Ocna Mureq,
Hotdrdrea Consiliului local al oraqului Ocna Mureg nr. 101/30.05.2013 privind
reglementarea situaliei bunurilor utihzate in derularea contractelor de concesiune de terenuri
proprietate publica sau privatd a oraqului Ocna Mureg,
dispoziliile aft.871-873 din Codul civil,
dispoziliile art. 4l din Legea nr. 5011991 privind autortzarea executdrii lucrdrilor de
co nstruc{ii, actuahzatd,

in temeiul ert.729,alin.(2) lit. c), art. 1.36,afi.739, alin.

(3), lit. g) art. 196, alin. (1) lit. a)

din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ;
TTO

rARAS rN:

Art. l. (l). Se aprobd schimbareatitularului contractului de concesiune nr. 2311115.03.2005,
astfel cum a fost modificat prin actul adilional nr. 20050130.12.2015 de pe Orian Augustin decedat, pe mogtenitorii acestuia Orian Maria, solia supravieluitoare, Orian Augustin, Orian Lucian,
qi Orian Ioan, fiii acestuia, conform certificatului de moqtenitor nr. \8612019.

concesiune cu actualii titulari
vor
reglementa situalia bunurilor la
perioadd,
contract
in
care
se
pentru
dif-erenla
de
concesionari,
imcetarea concesiunii gi constituirea de garanfii.

(2). Se aprobd incheierea unui nou contract de

Art. 2. Prezenta hotdrAre poate ft
co ntenc i o sului admini strati v, actualizatd,.

atacatd

in condiliile stabilite de Legea nr. 55412004

a

prezentei hotdrAri, inclusiv cu semnarea
noului contract de concesiune se imputerniceqte primarul oraqului Ocna Mureq, Silviu Vinleler.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor

comunic[ la:
Institulia Prefectului - jude{ul Alba;
Primarul oraqului Ocna Mureq;
Compartimentul organtzarca qi amenajarea teritoriului gi proteclia mediului;
Serviciul venituri, impozite qi taxe locale;
D-na Orian Maria;
Se

D-nul Orian Augustin;
D-nul Orian Lucian'
D-nul Orian Ioan;

Ocna Mureq, 28.11.2019
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Consilieri in func{ie: I 7; prezenti: 17 ; voturi ,,pentru" 17(100%): voturi ,,contra": 0; ab{ineri:0,
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