ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.142
privind preluarea în domeniul public al Oraşului Ocna Mureş şi în administrarea
Consiliului local Ocna Mureş a bunului imobil “Canton Ocna Mureş şi teren aferent”,
situat administrativ în oraşul Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.2, jud. Alba

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 31.07.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.654/17.07.2013, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Având în vedere Hotărârea nr.218/16.12.2010 a Consiliului Judeţean Alba, Protocolul de
predare-primire nr. 16600/16.12.2010, referatul şi raportul nr. 12190/26.07.2013 ale Serviciului
pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ şi avizele comisiilor de
specialitate ale consiliului local, coroborate cu art.136 din Constituţia României, art. 554, art. 858
şi urm. din Codul civil nou, Legea nr.213/17.11.1998 privind bunurile proprietate publică,
actualizată şi art. 2 lit.c), art. 39 şi Anexa nr.1 din Legea nr.114/1996, republicată şi actualizată,
În temeiul art.36, alin.(5), lit.a), alin.(6), lit.a) pct.17., art. 45 şi art. 115 alin.(1) lit.b) din
Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă preluarea în domeniul public al Oraşului Ocna Mureş şi în administrarea
Consiliului local Ocna Mureş a bunului imobil “Canton Ocna Mureş şi teren aferent”, situat
administrativ în oraşul Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.2, în suprafaţă de 314 m.p., înscris în
C.F. nr. 3830 Ocna Mureş, cu nr. top. 336, transmis din domeniul public al Judeţului Alba şi din
administrarea Consiliului Judeţean Alba conform Hotărârii nr. 218/16.12.2010 a Consiliului
Judeţean Alba.
Art. 2: Se aprobă schimbarea categoriei de folosinţă a bunului imobil “Canton Ocna Mureş şi
teren aferent”, situat administrativ în oraşul Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.2, în suprafaţă de
314 m.p., înscris în C.F. nr. 3830 Ocna Mureş, cu nr. top. 336, din “Canton, curte şi grădină
intravilan” în “Locuinţă socială, curte şi grădină intravilan”, formată din două apartamente, astfel:
- apartamentul nr.1 în suprafaţă de 53,02 m.p., format din 5 camere şi un hol;
- apartamentul nr.2 în suprafaţă de 33,32 m.p.,format din 3camere şi un hol;
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş,jr. Vinţeler Silviu .
Se comunică la:
-Institutia Prefectului- judetul Alba;
-Primarul orasului Ocna Mures;
-Consiliul judeţean Alba;
-Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ;
-Serviciul buget-contabilitate, resurse umane, salarizare;
Ocna Mureş 31.07.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PROF BACIU IOAN

TOM/TOM. Ex:3; anexe:0.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
JR. NICOARĂ FLORIN

NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:15; Voturi ,,pentru”: 15.

