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             ROMÂNIA 
        JUDETUL ALBA 
    ORASUL OCNA MURES 
      CONSILIUL  LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA  NR. 16 
 
        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă de indată la data de 
07.02.2011,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.310/07.02.2011, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş  
 
       Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind înscrierea, în domeniul public al oraşului 
Ocna Mureş, a imobilului “Biblioteca orăşenească Ocna Mureş” situat administrativ în oraşul Ocna 
Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.25, judeţul Alba şi înscris în C.F. nr. 70391-C1-U5 Ocna Mureş, cu 
nr. cad./top. 70391-C1-U5; transmiterea, în folosinţa gratuită a Ministerului Finanţelor Publice, 
respectiv a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba, pentru o perioadă de 10 ani, a imobilului 
proprietate publică a oraşului Ocna Mureş “Biblioteca orăşenească Ocna Mureş” situat administrativ 
în oraşul Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.25, judeţul Alba şi înscris în C.F. nr. 70391-C1-U5 
Ocna Mureş, cu nr. cad./top. 70391-C1-U5, în vederea funcţionării Administraţiei Finanţelor Publice 
a oraşului Ocna Mureş, proiect iniţiat şi înaintat spre aprobare de către primarul oraşului Ocna 
Mureş; 
 
         Văzând – adresa nr. 102.792/20.01.2011 a Ministerului Finanţelor Publice, Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Alba, înregistrată la 
Primăria oraşului Ocna Mureş cu nr. 771/20.01.2011, referatul şi raportul de specialitate 
nr.771/07.02.2011 întocmite de către compartimentul pentru urbanism, tehnic, investitii, disciplina în 
constructii, spaţiu locativ;  
 
         Având în vedere art.36 şi art.124 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia 
publică locală, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborată cu 
prevederile art.7, lit.e, art.8, alin.(1), Anexa,  III, p-ctul.5. din Legea nr.213/17.11.1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, Anexa nr.10, nr. curent 
397 din H.G. nr.974/05.09.2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, cu modificările ulterioare, 
 
         În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
          Art.1: Se aprobă înscrierea, în domeniul public al oraşului Ocna Mureş, a imobilului 
“Biblioteca orăşenească Ocna Mureş”, având suprafaţa construită de 314 m.p. şi suprafaţa utilă de 
225 m.p., imobil situat administrativ în oraşul Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.25, judeţul Alba, 
înscris în C.F. nr. 70391-C1-U5 Ocna Mureş, cu nr. cad./top. 70391-C1-U5 şi care se regăseşte în 
Anexa nr.10, nr. curent 397 din H.G. nr.974/05.09.2002 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, cu modificările 
ulterioare.. 
 
          Art.2: (1) Se aprobă transmiterea, în folosinţa gratuită a Ministerului Finanţelor Publice, 
respectiv a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba, pentru o perioadă de 10 ani, a imobilului 
proprietate publică a oraşului Ocna Mureş, având suprafaţa construită de 314 m.p. şi suprafaţa utilă 
de 225 m.p., imobil situat administrativ în oraşul Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.25, judeţul 
Alba şi înscris în C.F. nr. 70391-C1-U5 Ocna Mureş, cu nr. cad./top. 70391-C1-U5, în vederea 
funcţionării Administraţiei Finanţelor Publice a oraşului Ocna Mureş, cu posibilitatea prelungirii 
acestei perioade, prin acordul părţilor. 
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          (2) Imobilul se restituie proprietarului şi înainte de expirarea perioadei de 10 ani convenite, în 
cazul în care nu mai este utilizat conform scopului precizat la alineatul precedent, acela de sediu al 
Administraţiei Finanţelor Publice a oraşului Ocna Mureş. 
 
         Art.3: - Se solicita O.C.P.I Alba - Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Aiud efectuarea 
operatiunilor mai sus aprobate in cartile funciare corespunzatoare. 
 
           Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusive cu semnarea Protocolului 
de predare-primire a imobilului în cauză se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, prof. 
Dragut Augustin Iosif;        
 
          Se comunică la: 
       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Ministerului Finanţelor Publice, respectiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba, 
       - Compartimentul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ; 
       - Compartimentul juridic în vederea asigurării înscrierii în cartea funciară corespunzătoare a 
operaţiunilor aprobate prin prezenta hotărâre; 
 

Ocna Mureş, 07.02.2011 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                              CONTRASEMNEAZA 
           CONSILIER,                                                                                  SECRETAR ORAS                       
JR. FLORIN AUREL POPA                                                              JR. FLORINEL NICOARA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSN/PSN 
EX:7;ANEXE:0;                           NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:13; Voturi ,,pentru”:13. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




