RoMAnrn
CONSILIUL LOCAL
OCNA SIBIULUI
JUDETUL SIBIU

HoTAnAREA

NR.81
privind modificarea pentru anul in curs a redeventei datorate de
S.C Lacurile naturale Ocna Sibiului S.A. actionarului principal
oragul Ocna Sibiului

Consiliul Local al oraSului Ocna-sibiului intrunit in gedinta
ordinarE publicb din data de 26.07.20t7,
Lu6nd in disculie gi analiz6nd referatul de specialitate al
viceprimarului oragului Ocna Sibiului, domnul Bunaciu IulianDragog, referat Tnregistrat sub nr, 3777 /17.07.20t7 privind
propunerea modificbrii pentru anul in curs a redeventei datorate de
S.C Lacurile naturale Ocna Sibiului S.A. actionarului principal oragul
Ocna Sibiului, dar gi de nota de fundamentare nr. 77/2017 a
directorului general al S.C Lacurile naturale Ocna Sibiului S.A, in
persoana domnului Costea Ionut
Vbz6nd expunerea de motive a primarului oragului Ocna
Sibiului Tn suslinerea proiectului de hotbrdre nr.76/17.07.20L7,
Av6nd avizele favorabile ale comisiilor de specialitate,
Respectdnd prevederile art.3 alin. (1) lit. e), art,5 pct. (3)
lit. d), art. t2 alin. (2), lit.a), art. 13 alin (2) lit. a) din ordonanta
Guvernului nr. 7L/2002, Hotardrea Guvernului nr. 955/2004 pentru

aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei
Guvernului nr. 7L/2002 privind organizarea si functionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de

interes local, ale art. 24, art.25 alin. (2), art. 311 alin. (1) lit b) din
Legea nr. 5 L/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice,
sl ale Hotb16rii Guvernului nr. 7t7 /2008 pentru aprobarea
Procedurii - cadru privind organizarea, derularea si atribuirea
contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati
publice,

in

baza Legii

nr. 3t/t990 privind

societatile
republicata cu modificbrile si complet5rile ulterioare,

comerciale

Jindnd cont de Rezolutia nr. 4L03/14.04.2011 a Oficiului
Registrului Comerlului de pe 16ngb Tribunalul Sibiu prin care s-a
dispus admiterea cererii de inregistrare a S.C. Lacurile naturale

t,
v/

ocna sibiului s.A. gi inmatricularea ei sub nr.332/2BL/2OLI,
Potrivit n.c.l-. ocna sibiului nr.4/20Lt privind aprobarea
infiint5rii societbgii comerciale pe acliuni S.C..,LACURILE NATURALE
de
OCNA SIBIULUI'i S.A, cdt 9i a H.C.L. Ocna Sibiului nr.27/2011
eficientizarea activititii SC Lacurile naturale ocna sibiului s.A.,
Tn temeiul punitutui 10.1 din cap.X Plata 9i nivelul redeventei
din contractul de delegare a gestiunii c5tre S.C. Lacurile naturale
Ocna Sibiului SA, contract aprobat prin H.C.L. Ocna Sibiului nr'

/20LL,
in aplicarea prevederilor art. 17 coroborat cu art' 36 al in' (2)
tit.a), c), si d), alin.(5) lit, a), alin.(6) lit. a), art.45 alin (2) lit."a"
din Legea nr, Zti/ZOO1 privind administralia publica localA''
iepuOlic"ata in anul 2007 cu modificbrile si co rptet5riie ulterioare,'-

27

HOTAnA$rE:
Articolul 1.- Aprobb pentru anul in curs redevenla datoratd
principal
de SC Lacurile naturale Ocna Sibiului SA aclionaruluiveniturilor
oiaSuL ocna Sibiutui in procent de 3Oo/o din totalul
realizate de susamintita societate.
Articolul Z.- primarul oragului Ocna Sibiului, contabilul gef 9i
directorul general al sc Lacurile naturale ocna sibiului S.A. Costea

ei
Ionu! vor duce la indeplinire prezenta hot5rare, publicitatea
publice

asigur6ndu-se prin afigare la sediul autoritSlii administratiei
judetului
tocSte Ocna Sibiului, fiind comunicatb Instituliei prefectului
Sibiu pentru a fi supusb controlului de legalitate'

AdoptatS azi, 26.07.2017

la gedinla

ordinard, publicb

a

Consiliului Local Ocna Sibiului.
SEcRETAR,
LA

cA otru 26.07.2017 cu uN lluuAn DE 13 voruRl
NSILIERI PREZENTI, DIN trtuwAnul rorAL DE 13
cEruruTrr-e lecnlE DE ADoPTARE, noIcA voruL A 2/3
NCTIE.
MM/MM 6 exp

gedin!5,1 exp.comunicat primar,2
Difuzare :1 exp.Institulia prefectului judelului Sibiu,l exp.dosar
1
exp.afisat
exp.compartiment,

