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ORA$UL OCNA MURE$
CONSILIUL LOCAL

norAnARna Nn. so
privind aprobarcainscrierii in domeniul privat al oraqului ocna Mureq
cu CF 79311 Ocna Mureg, cu nr. top. 14541127 in suprafa\d, de 250 mp, si

str. D6mbului, nr. 23, jud. Alba ;i cesionarea dreptului de concesiune de la Hoca Sorin
cdtre Stoica Ioan gi Stoica Iuliana

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI OCNA MURES, ?ntrunit in qedin{6 ordinard
desfEEuratd in regim "la distanfd" la data de 26.03.2020, ca urmare a emiterii dispoziliei de
convocare nr. 138 din 20.03.2020, de cdtre primarul oragului Ocna Mureq, Silviu Vinteler,
completatd prin dispozitia nr. 144125.03.2020:

Avf,nd in vedere
referatul de aprobare nr. 3674103.03.2020 al Compartimentului organizar*ea Ei amenajarea
teritoriului,protec{ia mediului, din care rezultd. necesitatea clarificdrii, qi la cartea funciard,a
situaliei juridicie a terenului identificat cu CF 79311 Ocna Mureq, cu nr. top. 14541127 in
suprafa![ de 250 mp, situat in Ocna Mure;, str. DAmbului, nr. 23, iud. Alba in sensul inscrierii
in domeniul privat al oraEului Ocna Mureq; cesiondrii dreptului de concesiune de la Hoca
Sorin-concesionar inilial cdtre Stoica Ioan qi Stoica Iuliana - clobAnditori ulteriori ai
construcliilor edificate pe teren, inbaza art.4t din Legea nr.5011991, actua\izatd;
contractul de concesiune nr. 6639115.08.2002 incheiat intre orasul Ocna Mures si d-nul. Hoca
Sorin;
Declaralia notariald nr. 13661 12.07 .2017 ;

raportul de specialitate comun favorabil nr. 5005120.03.2020 al Direcliei juridice Ei al
Serviciului impozite ;i taxe locale;
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraqului Ocna Mures,
Legea nr. 711996 a cadastrului qi publicitdlii imobiliare, actuahzatd;
Hotdrdrea Consiliului local al oraqului Ocna MureE nr. 101/30 .05.2013 privind reglementarea
situaliei bunurilor utilizate in derularea contractelor de concesiune de terenuri proprietate
publicd sau privatd a oragului Ocna Mureq
Ordinul Ministrului Finanlelor Publice nr. 1778l2O1l pentru aprobarea Precizdrilor privind
intocmirea qi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Ordinul Ministrului Finanlelor Publice w. 66812014 pentru aprobarea Precizarilor privind
intocmirea qi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privat[ a
statului qi a drepturilor reale supuse inventarierii;
Adresa nr. 526527/14.04.2015 a Ministerului Finanlelor publice,

aft.41din Legea nr. 50/1991 privind autorizareaexecutdrii lucrdrilor de construclii;
dispoziliile art. 13 15-1320 din Codul civil,
In temeiul art. 129, alin. (2) lit. c), art. 136,afi.739, alin. (3), lit. g) afi. 196, alin. (1) lit. a)

din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd inscrierea in domeniul privat al oraEului Ocna Mureq a terenului identificat
cu CF 79311 Ocna Mures, cu ltr. top. 14541127 in suprafali de 250 mp, situat in Ocna Mureq, str.
D6mbului nr.23,jud. Alba, pentru clarificarea situaliei juridice a acestuia qi din punct de vedere al
c[r"{ii funciare.
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Art' 2' ( 1) se aproba cesiunea dreptului de concesiune de la numitul Hoca sori,-concesionarinilial, cdtre sotii Stoica Ioan si Stoica Iuliana - actuali proprietari ai construcfiilor edificate peterenul inscris in cF 7g3ll ocna Mureg, cu nr. top. 1454/127 in suprafala de 250 mp,situat in ocnaMureq' str' Ddrnbului, nr' 23, jud. Alba, pe perioada rdmasd din vechiul contract de concesiune nr.6639fi5.08.2002.
(2) Noul contract de concesiune se va completa cu reglementari privind constituirea garanlieiprecum qi cele privind situalia bunurilor la incetarea contractului.

Art' 2' Prezenta hotdrAre poate fi atacatd, in concliliile stabilite de Legea nr. 55412004 ac ontenc i o sul ui adm ini strati v, actualizat1t.

Art' 3' cu ducerea la indeplinire a prevederilo r prezentei hotf,rari, inclusiv cu semnareanoului contract de concesiune se imputerniceqte primarul oraqului ocna Mureq, Silviu vinleler.
Se comunicdla:

Institufia Prefectului - judelul Alba;
Primarul oraqului Ocna Mureq;
Cornpartimentului organizareagi amenajarea teritoriului gi proteclia mediului;
Serviciul ITL;
Biroul achizilii publice, evidenla domenir-rlui public ;i privat al oraEului, in vederea asigurdriiactnalizdtii inventarului bunurilor care formeizd domeniul public al oragului ocna Mureq;D-nii Stoica Ioan qi Stoica Iuliana - ocna MureE, str. Axente Sever, ai. qg,sc. E, ap. 2, jud,Alba

Ocna Mureq, 26.03.2020

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL

srMroN NrcrjsoR
o{oC{*oo*

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
ADRIAN CRISTIAN
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