
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL

OCNA SIBIULUI
JUDETUL SrBrU

HoTAnAREA NR.112
privind actualizarea listei bunurilor mobile gi imobile proprietatea

publicS/privatb a oragului Ocna Sibiului ce fac obiectul contractului de
delegare a gestiunii cbtre S.C Lacurile naturale Ocna Sibiului S.A. cu

scopul eficientizdrii activitbtii specifice

Consiliul Local al oragului Ocna-Sibiului intrunit in gedinla
ordinard publicb din data de 25.I0.20t7,

Ludnd in discutie gi analiz6nd referatul de specialitate al
administratorului public, in persoana domnului Ciocoiu Muntiu-
Constantin, referat inregistrat sub nr.5393/L9.!o.2ot7 privind
propunerea aprob5rii listei actualizate a bunurilor mobile gi imobile ce
fac obiectul contractului de delegare a gestiunii c5tre S.C Lacurile
naturale Ocna Sibiului S.A. cu scopul eficientizbrii activitS!ii specifice,

VEzdnd expunerea de motive a primarului oragului Ocna Sibiului
in sustinerea proiectului de hotdrdre nr. 105/19. IO.2OI7,

Av6nd avizele favorabile ale comisiilor de specialitate,
Respect6nd prevederile art. 3 alin. (1) lit. e), art, 5 pct. (3) rit.

d), art. 12 alin. (2), lit.a), art.13 alin (2) lit. a) din ordonanta
Guvernului nr. 7t/2002, Hota16rea Guvernului nr. gss/2004 pentru
aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului
nr. 7I/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. 5L/2006 privind
serviciile comunitare de utilitati publice, si ale Hotardrii 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/IggO privind societatile comerciale
republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

Tin6nd cont de Rezolutia nr. 4t03/14.04.20LL a oficiului
Registrului Comertului de pe l6ng5 Tribunalul Sibiu prin care s-a dispus
admiterea cererii de inregistrare a S.C. Lacurile naturale Ocna Sibiului
S.A. gi Tnmatricularea ei sub nr. J32/3BI/2OII,

Potrivit H.c.L. ocna sibiului nr.4/2oLL privind aprobarea
infiint5rii societ5tii comerciale pe acliuni S.C."LACURILE NATURALE
OCNA SIBIULUI"S.A, c6t gi a H.C.L. Ocna Sibiului nr.27|2OLI de
eficientizarea activit5tii sc Lacurile naturale ocna Sibiului S.A.,

Ludnd act de Legea nr. 2t3 /L998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,cSt
gi de contractul de vdnzare cumpdrare autentificat sub numbrul 226I
din 26.07.20t7 al Biroului individual notarial Mbrginean Rbzvan-
Emilian,

In temeiul prevederilor art. 17 coroborat cu art. 36 arin.(2)
lit.a), c), si d), alin.(5) lit. a), alin, (6) lit. a), art.45 alin (3) din Legea
nr. 2L5/2001 privind administratia publica locala, republicata in anul
2007 cu modificarile si completarile ulterioare,

HorAnAgrE:
Articolul 1.- (1) Se completeazS lista bunurilor mobile gi imobile

proprietatea publicS/privatb a oragului Ocna Sibiului ce fac obiectul
contractului de delegare a gestiunii c5tre S.C Lacurile naturale Ocna
Sibiului S.A., in scopul eficientizErii activitS!ii specifice societSlii, cu
bunul imobil ,,Statie PECO" de sub 41.1, cu nr. cad. Cl, Top 2643/2
edificat pe terenul in suprafatd de 3130 mp situat administrativ in
oragul ocna Sibiului, strada Salinelor nr.64, inscris in CF nr.100Lr2 a
localitdtii Ocna Sibiului (CF vechi 6722).

(2) Bunul ce intregegte lista bunurilor proprietatea
publica/privatb a oragului Ocna-Sibiului preluate deja de SC Lacurile
naturale ocna Sibiului s,A. conform contractului de delegare a
gestiunii se pred5 societdtii pe bazd de proces-verbal de predare-
preluare.

Articolul 2.- (1) Primarul oragului Ocna Sibiului Predescu
George-Claudiu, administratorul public Ciocoiu Muntiu Constantin 9i
directorul general al SC Lacurile naturale Ocna Sibiului S.A. Costea
Ionut vor duce la indeplinire prezenta hot5r6re.

(2) Publicitatea acesteia se asigurE prin afigare la sediul
autoritdtii administratiei publice locale Ocna Sibiului, fiind comunicatb



Institutiei prefectului judetului Sibiu pentru a
legalitate.

(3) Pe data prezentei orice dispozitie

fi supusd controlului de

contrarE iSi Tnceteazb
aplicabilitatea.

AdoptatE azi,25.t0.2OL7 la gedinta ordinarE publicE a Consiliului Local
Ocna Sibiului.

I

NR: 112
RooprnrA iru groIruln onotruRRA puaucA DrN 2s.10.2017 cu uru nuvAR DE 11 voruRr
FAVoRABILE lenRlIlttAND cELoR 12 CoNSILIERI PREZENJI, DrN NuNaAnuL ToTAL DE 13
CONSILIERI IN FUNCTIE- FIIND INDEPLINITE CERINTELE LEGALE DE ADOPTART, NOICA
vorul A 2/3 DIN NuvtARul TorAL AL CoNSTLIERILoR LocALI iru ruruc1re.A ABSENTAT
DOMNUL CONSILIER LOCAL CRISTEA RADU. S-A CONSEMNAT ABTINEREA DE LA VOT A
DOAMNEI BUTA DANIEI.A.

MM/MM 7 ex.
Difuzare :

1 ex.Institutia Prefectului judetului Sibiu,
1 exp.dosar gedintS,
1 exp.comunicat primar,
1 exp.compartiment,
1 exp.afigat,
1 ex. administrator public,
1 exp. SC Lacurile naturale SA


