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           R O M Â N I A 

        JUDETUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MUREŞ 

        CONSILIUL  LOCAL  

 

HOTĂRÂREA NR. 32 

privind demolarea construcţiei Clădire internat-MAGAZIE din incinta Liceului 

Tehnologic Ocna Mureş cladire care face parte din domeniul public al  

oraşului Ocna Mureş 

 

          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară   la 

data de 28.02..2013,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.167 din 20.02.2013, de 

către primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler. 

         Având in vedere: referatul şi raportul nr.3380/25.02..2012 ale Serviciului pentru 

urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ şi avizele comisiilor de 

specialitate ale consiliului local coroborate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

        În temeiul: art.36 alin (5) litera c), art.  45 şi art 115 alin.(1) lit.b) din   Legea  

nr.215/13.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

          Art. 1. Se aprobă întocmirea documentaţiei de demolare a construcţiei clădire internat-

MAGAZIE din incinta Liceului Tehnologic Ocna Mureş, clădire care face parte din domeniul 

public al oraşului Ocna Mureş la nr. crt. 397, având codul de clasificare 1.6.2, cu suprafaţa 

construită de 460 mp şi care se compune din 4 încăperi, având drept scop eliberarea autorizaţiei 

de desfiinţare a imobilului supraedificat în cauză. 
 

         Art. 2: Se aprobă demolarea construcţiei Clădire internat-MAGAZIE din incinta Liceului 

Tehnologic Ocna Mureş cladire care face parte din domeniul public al oraşului Ocna Mureş la 

nr crt 397, având codul de clasificare 1.6.2, cu suprafaţa construită de 460 mp şi se compune din 

4 încăperi urmand a se recupera şi valorifica, în condiţiile legii, materialele rezultate din 

demolare. 

 

                Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  împuterniceşte  

primarul  oraşului  Ocna  Mureş,  jr. Silviu Vinţeler.     

    

          Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ. 

       - Liceul Tehnologic Ocna Mureş. 
 

Ocna Mureş, 28.02.2013 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ,                                          

                     CONSILIER,                                                                SECRETAR ORAS  

       JR. PAVEL GLIGOR PODARIU                                          JR. FLORINEL NICOARĂ  

 
 

 

 

 
TOM/TOM;Ex:7; Anexe:0.              Nota:consilieri în funcţie:17;prezenţi: 17, voturi pentru: 17. 


