ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 165
privind valorificarea bunurilor rezultate din demolarea unor construcţii proprietate
privată a oraşului Ocna Mureş

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la
data de 15.10.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 1167/09.10.2013 emisă de
către primarul oraşului Ocna Mureş, jr Vinţeler Silviu;
Având în vedere referatul şi raportul nr.15591/10.10.2013 ale arhitectului şef al oraşului
Ocna Mureş şi referatul nr. 15638/11.10.2013 al SVSU Ocna Mureş şi HCLOM nr.
74/25.04.2013 ;
În temeiul art.36 alin. (5) lit.b), art. 45, art. 115 alin.(1) lit.b) şi art.123 alin.(2) din Legea
nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 : Se constituie Comisia de inventariere a bunurilor ce vor fi recuperate din construcţiile
proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, situate administrativ în oraşul Ocna Mureş, strada 9
Mai, nr.6, jud. Alba, pe terenul înscris în C.F. nr. 71086 Ocna Mureş, cu nr. cad./top. 71086,
scoase din funcţiune şi casate conform HCLOM nr. 74/25.04.2013, parţial prăbuşite, formate
iniţial din una cameră cu destinaţie birou, una magazie şi şopron, având următoarea componenţă :
1. jr. Podariu Pavel Gligor------------------------------------------- preşedinte ;
2. ing. Biriş Sorina Geta--------------------------------------------- secretar ;
3. ing. Avram Septimiu---------------------------------------------- membru ;
4. insp.Cristea Emilia ----------------------------------------------- membru ;
5. jr. Botezan Ioan--------------------------------------------- ------ membru ;
Art. 2 : Bunurile inventariate conform art.1 se vor utiliza pentru executarea de reparaţii la
Căminele culturale proprietate publică a oraşului Ocna Mureş.
Art. 3 : Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă art.4, art.5 şi art.6 ale
HCLOM nr.74/25.04.2013 .
Art. 4 : Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler şi comisia numită conform art.1;
Se comunică la:
-Institutia Prefectului- judetul Alba;
-Primarul orasului Ocna Mures,
-Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ.
-Serviciul buget-contabilitate, resurse umane;
-Serviciul venituri ale bugetului local, taxe si impozite locale;
-Membri comisiei numite conform art.1;
Ocna Mureş, 15.10.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PROF. BACIU IOAN

PSN/PSN; EXPL.7; ANEXE.1;

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

NOTĂ:

Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi:14; Voturi “pentru”:14.

