ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 289 /2018
privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune pentru terenurile
aferente garajelor din municipiul Orăştie situate în str.Mureşul, Eroilor şi N.Bălcescu,
care expiră în luna decembrie 2018

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotarare nr.294/2018, expunerea de motive a Primarului
nr.16800/16.11.2018, raportul DirecŃiei tehnice nr.16816/19.11.2018 şi raportul de avizare al
comisiei pentru administraŃie locală ;
În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b şi art.45, alin.3 din Legea
administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
republicată,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Aprobă prelungirea cu 10 ani până la data de 31.12.2028 a duratei contractelor
de concesiune pentru terenurile aferente unui număr de 5 garaje din municipiul Orăştie
situate în str.Mureşul, Eroilor şi N.Bălcescu care expiră în luna decembrie 2018.
Art.2 : Garajele menŃionate la art.1 sunt cele din anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărăre.
Art.3 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃeaza Primarul, DirecŃia tehnică
şi Serviciul Impozite şi Taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică :
− InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
− Primarului Municipiului Orăştie;
− DirecŃiei tehnice;
− Serviciului Impozite şi Taxe locale.

Orăştie, 29.11.2018

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 13 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 29 noiembrie 2018, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (18 prezenŃi).
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Anexă la
HCL nr. 289 /2018

Date privind numărul şi zona de amplasare a garajelor situate în
municipiul Orăştie a căror terenuri au fost concesionate prin licitaŃie
publică şi a căror contracte expiră în luna decembrie 2018

Nr.crt.

LocaŃie

Numărul contractului
de concesiune

Concesionar

1

str.Mureșul – zona
blocului 14
str.Mureșul – zona
Cimitirului Nou
str.Eroilor – zona
blocului A
str.Eroilor – zona
blocului A
str.N.Bălcescu – zona
blocului 53

7167/2003

Dunu Marin

7168/2018

Bucur Ioan

7170/2003

Ciun Carmen

7171/2005

Culda Ioan

7173/2012

Belea Viorel

2
3
4
5

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

