ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 18
privind acceptarea donaţiei pentru imobilul proprietate privată a unor persoane
fizice – apartament nr.1, împreună cu bunurile indivize comune şi terenul
aferent, situat în Ocna Mureş, strada B.P.Haşdeu, nr.14, jud. Alba
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 31.01.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 50 din 18.01.2013, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;
Având în vedere cererea înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş cu nr.
11536/05.10.2012, referatul şi raportul nr. 11536/26.11.2012 ale Serviciului pentru urbanism,
tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ şi avizele comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu art. 557 din Codul civil, Legea nr. 7/1996 Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata, modificata si completata şi Ordinul
Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006
modificat si completat;
În temeiul prevederilor cuprinse la art.121, alin.(1), alin.(3) şi art. 45 din Legea
nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se acceptă oferta de donaţie şi pe cale de consecinţă, aprobă încheierea unui contract
de donaţie între proprietarii persoane fizice Man Emil şi soţia Man Ana, în calitate de donatori, pe
de o parte, şi Oraşul Ocna Mureş, în calitate de donatar, pe de altă parte, privitor la imobilul –
apartament nr.1 în suprafaţă de 53 m.p., împreună cu bunurile indivize comune şi terenul aferent,
având valoarea de impozitare de 80.298 lei situat în Ocna Mureş, strada B.P.Haşdeu, nr.14, jud.
Alba identificat cu C.F. nr. 72056 Ocna Mureş (provenită din conversia de pe hârtie a c.f. nr.1433),
cu nr. top. 1177 şi C.F. nr.72056-C1-U1 Ocna Mureş (provenită din conversia de pe hârtie a c.f.
nr.1433), cu nr. top. 1177/I .
Art. 2: (1) Imobilul identificat la articolul precedent se va prelua irevocabil şi liber de orice fel
sarcini, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea
contractului de donaţie la notarul public se mandatează domnul jr. Silviu Vinţeler – primarul
oraşului Ocna Mureş.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane;
Ocna Mureş 31.01.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER,
SECRETAR ORAS
JR. PAVEL GLIGOR PODARIU
JR. FLORINEL NICOARĂ

PSN/PSN; EXPL.7; ANEXE.0;

NOTĂ:

Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 16 Voturi “pentru”:16;
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