ROMÂNIA

Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 66
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinara la data de
28.04.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.801/14.04.2011, de către primarul
oraşului Ocna Mureş;
Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a
Asociaţiei pensionarilor “Uioreana” din Ocna Mureş, a unor bunuri – construcţii şi teren – aparţinând
domeniului privat al oraşului Ocna Mureş, proiect initiat de catre primarul orasului Ocna Mures,;
Văzând referatul şi raportul nr.3730/07.04.2011 ale compartimentului pentru urbanism, tehnic,
investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ;
Având în vedere 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 Legea
nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicata;
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: (1) Se aprobă transmiterea, în folosinţa gratuită a Asociaţiei pensionarilor
“Uioreana” din Ocna Mureş, pe o perioadă de 6 ani, a unor bunuri – construcţii şi teren – aparţinând
domeniului privat al oraşului Ocna Mureş, situate în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.25, judeţul
Alba, după cum urmează:
a.
spaţiul construit înscris în C.f. nr.70391-C1-U16 Ocna Mureş, cu nr. cad./top. 70391-C1-U16,
cu suprafaţa construită de 41 m.p. şi suprafaţa utilă de 35 m.p. (camera nr.43 din anexa), având
bunuri indivize comune 3,26/100 din: terenul construit, cabinele wc nr.33 şi 34 din anexa, spaţiul
sas nr.35 din anexa, holurile nr.39 şi 40 din anexa, cu suprafaţa totală utilă de 67,28 m.p. şi
suprafaţa terenului ocupat de 88 m.p. precum şi fundaţiile şi zidurile comune, structura de
rezistenţă comună, şarpanta cu învelitoare comună, racordurile la reţelele de alimentare cu apă,
gaze naturale, reţeaua de canalizare şi branşamentul la reţeaua de alimentare cu energie electrică;
b.
terenul în suprafaţă de 344 m.p.–curţi, construcţii intravilan identificat cu nr. top.
2161/1/1/3/3;
(2) Schiţa anexată cuprinzând amplasarea imobilelor identificate la alineatul precedent face
parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste primarul orasului
Ocna Mures, prof. Dragut Augustin Iosif.
Se comunica la:
-Institutia Prefectului- judetul Alba;
-Primarul orasului Ocna Mures,
-Compartimentul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ;
- Asociaţia pensionarilor “Uioreana” din Ocna Mureş.
Ocna Mures, la 28.04. 2011
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
AUREL PĂŞTINĂ
PSN/PSN; EX:7;ANEXE:1;

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS
JR. FLORINEL NICOARA
NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:17; Voturi ,,pentru”:17 .
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