ROMANIA

Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR .85

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
31.05.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.861/24.05.2011, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif;
Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al orasului
Ocna Mures in domeniul privat la orasului Ocna Mures a apartamentului in suprafata de 50 mp,
inscris in CF 70114-C1-U20, nr. topografic 1210/1/12/2/2/2/LXXXI, situat in orasul Ocna Mures,
strada Al Independentei, bl.46, ap.81 si vanzarea apartamentului situat in orasul Ocna Mures, strada
Al Independentei, bl.46, ap 81 in suprafata de 50 mp, inscris in CF 70114-C1-U20, nr. topografic
1210/1/12/2/2/2/LXXXI cu pretul de 6228 lei la care se aplica comision de 1,5% si T.V.A-ul
corespunzator, doamnei Laszlo Iolana, chiriasa aprtamentului mentionat mai sus”,iniţiat şi înaintat
spre aprobare de către primarul oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif;
Văzând – referatul si raportul 6343./25.05.2011, întocmit de către biroul pentru urbanism,
tehnic, investiţii, disciplina în construcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului
Ocna Mureş;
Având în vedere art.136 din Constitutia Romaniei, dispozitiile prevazute la art.36, alin.(5),
lit.b) Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata in anul 2007,
Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, Decretul-Lege
nr.115/1938, cu modificările ulterioare, Legea nr.7/13.03.1996, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu Legea nr.114 din 11 octombrie 1996 – legea locuinţei, cu modificările şi
completările ulterioare şi Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
nr.114/1996, aprobate prin H.G.R.nr.446/1997, Decretul-Lege nr.61/1990 şi Legea nr.85/1992;
În temeiul art.45, p-ctul.1 din Legea nr 215/2001, privind administratia publica locala,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: - Se aproba inscrierea in domeniul privat al orasului Ocna Mures a apartamentului
proprietate de stat in suprafata de 50 mp, inscris in Cf 70114-C1-U20, nr topografic
1210/1/12/2/2/2/LXXXI, situat in orasul Ocna Mures, strada Al Independentei, bl.46, ap.81.
Art.2 - Se aproba vanzarea apartamentului situat in orasul Ocna Mures, strada Aleea
Independentei, bl.46, ap 81 in suprafata de 50 mp, inscris in CF 70114-C1-U20, nr. topografic
1210/1/12/2/2/2/LXXXI cu pretul de 6228 lei la care se aplica comision de 1,5% si T.V.A-ul
corespunzator, doamnei Laszlo Iolana, chiriasa aprtamentului mentionat mai sus.
Art 3. - Se solicita O.C.P.I. Alba – Biroul de carte funciara Aiud efectuarea operatiunilor mai
sus –mentionate.
Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea contractului
de vânzare-cumpărare în formă autentică la notarul public competent se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif;
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
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Biroului urbanism, tehnic, investitii, disciplina in constructii din cadrul aparatului de
specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş;
- D- na Laszlo Iolana.
Ocna Mureş, 31.05.2011
PRESEDINTE DE SEDINTA,
ING. MAN FLORIN AUGUSTIN

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR ORAS OCNA MURES
JUR. FLORIN NICOARA

REDACTAT,
EC TIUCA ORIAN MIHAELA

RED/DACT:T.O.M
EX:5, ANEXE:0
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