ROMANIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 133
privind transmiterea, în folosinţa gratuită a Serviciului de Ambulanta Judetean Alba,
a unor spaţii proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, în vederea amenajării
şi funcţionării Substaţiei de ambulanţă Ocna Mureş
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 27.09.2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.739/19.09.2012, de către
primarul oraşului Ocna Mureş.
Avand in vedere: solicitarea nr. 7455/03.07.2012 a Serviciului de Ambulanţă judeţean
Alba, referatul si raportul nr.7455/24.09.2012 ale Serviciului pentru urbanism, tehnic, investiţii,
disciplina în construcţii, spaţiu locativ, adresa nr. 11174/27.09.2012 a Asociaţiei ASMEA Ocna
Mureş şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş,
În temeiul art. 36 alin.(6), lit.a), punctul 15, art. 124 şi art. 45 din Legea nr.215/23.04.2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se retrage Asociaţiei ASMEA din Ocna Mureş dreptul de folosinţă gratuită
(comodat) înscris în favoarea acestei asociaţii asupra spaţiului construit proprietate privată a
oraşului Ocna Mureş, situat administrativ în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.25, judeţul
Alba, identificat cu C.F. nr. 3836 Ocna Mureş, nr. top. 2161/1/1/1/III, nr. cad. 324/C1/43 –
Unitatea individuală nr.3 compusă din 17 camere cu nr. încăperilor:(41, 42, 43, 44, 45, 46, 51,
52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61 şi 62), 2 holuri (50 şi 56), 2 cabine w.c. (47 şi 48) şi un spaţiu SAS
(49), cu suprafaţa totală utilă de 421,29 m.p., teren atribuit de 545 m.p. părţi şi bunuri indivize
comune de 39,12% şi solicită OCPI Alab prin BCPI Aiud radierea din cartea funciară a acestui
drept.
Art. 2: Se aprobă transmiterea, în folosinţa gratuită a Serviciului de Ambulanta Judetean
Alba, cu sediul în Alba Iulia, Calea Moţilor, nr.83, jud. Alba, pe o durata de 49 ani, a unor spatii
proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, în vederea amenajării şi funcţionării Substaţiei de
ambulanţă Ocna Mureş, după cum urmează: spatiul cu nr 50-hol cu suprafata de 24,00 mp,
spatiul cu nr. 51-camera cu suprafata de 17,61 mp, spatiul cu nr 52-camera cu suprafata de
26,02 mp, spatiul cu nr.53-camera cu suprafata de 9,48 mp, spatial cu nr 54- camera cu
suprafata de 30,13 mp, spatiul cu nr.47-WC cu suprafata de 1,44 mp, spatiul cu nr.48-WC cu
suprafata de 1,40 mp si spatial cu nr.49-sas cu suprafata de 5,62 mp, spaţii care fac parte din
imobilul construit proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, situat administrativ în Ocna
Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.25, judeţul Alba, identificat cu C.F. nr. 3836 Ocna Mureş, nr.
top. 2161/1/1/1/III, nr. cad. 324/C1/43 – Unitatea individuală nr.3 compusă din 17 camere cu nr.
încăperilor:(41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61 şi 62), 2 holuri (50 şi 56), 2
cabine w.c. (47 şi 48) şi un spaţiu SAS (49), cu suprafaţa totală utilă de 421,29 m.p., teren
atribuit de 545 m.p. părţi şi bunuri indivize comune de 39,12%.
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Art. 3: Transmiterea în folosinţa gratuită a Serviciului de Ambulanta Judetean Alba,
aprobată conform articolului 2, respectiv semnarea contractului aferent se va putea realiza
numai după radierea din cartea funciară a dreptului de folosinţă gratuită (comodat) înscris în
favoarea Asociaţiei ASMEA din Ocna Mureş.
Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusive cu semnarea
contractului de transmitere a folosinţei gratuite aprobate conform art. 2 se împuterniceşte
primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Biroul urbanism, tehnic, investitii, constructii ;
-Serviciul Judetean de Ambulata Alba.
- Asociatia ASMEA Ocna Mures;
Ocna Mures, 27.09.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PROF. ION VINŢELER

PSN/PSN; EXPL.3; ANEXE.2;

NOTĂ:

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 16; Voturi “pentru”:15;
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Către,
CONSILIUL LOCAL OCNA MUREŞ

Subscrisa, ASOCIAŢIA ASMEA cu sediul social în Ocna Mureş, strada
Mălinului, bl.63, sc.B, ap.6, judeţul Alba, având CF 14328807, prin reprezentant legal
prof. Marinela Verdeş în calitate de manager, prin prezenta declarăm că renunţăm în mod
expres şi gratuit, fără nici un fel de pretenţii, la folosinţa gratuită (dreptul de comodat)
asupra spaţiului construit proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, situat administrativ în
Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.25, judeţul Alba, identificat cu C.F. nr. 3836 Ocna
Mureş, nr. top. 2161/1/1/1/III, nr. cad. 324/C1/43 – Unitatea individuală nr.3 compusă din
17 camere cu nr. încăperilor:(41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61 şi
62), 2 holuri (50 şi 56), 2 cabine w.c. (47 şi 48) şi un spaţiu SAS (49), cu suprafaţa totală
utilă de 421,29 m.p., teren atribuit de 545 m.p. părţi şi bunuri indivize comune de 39,12%
şi suntem de acord cu radierea din cartea funciară mai sus menţionată a contractului
(dreptului) de comodat înscris în favoarea noastră asupra acestor spaţii.
Ocna Mureş, 27 septembrie 2012
ASOCIAŢIA ASMEA, prin reprezentant legal
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