ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 191
privind majorarea valorii spaţiului proprietate privată a Oraşului Ocna Mureş transmis în
folosinţa gratuită a Serviciului de Ambulanta Judetean Alba pentru funcţionarea Substaţiei de
ambulanţă Ocna Mureş conform Contractului de administrare nr.7455/01.10.2012, cu valoarea
lucrărilor de reparaţie capitală executate

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 28.11.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1894/21.11.2013, de către
primarul oraşului Ocna Mureş.
Având în vedere: solicitarea nr. 674/09.04.2012 a Serviciului de Ambulanţă judeţean
Alba înregistrată la Primăria Ocna Mureş cu nr. 6096/10.04.2013, referatul si raportul
nr.6096/05.11.2013 ale Serviciului pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii,
spaţiu locativ, Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.474/14.03.2013 şi avizele
comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu Legea
nr.50/1991, republicată şi actualizată, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare şi Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, aprobate
prin H.G. nr.44/2004 cu modificările ulterioare,
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 aprobă majorarea valorii de inventar a construcţiilor proprietate privată a
oraşului Ocna Mureş situate administrativ în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.25, judeţul
Alba, identificate cu C.F. nr.70391-C1-U19 Ocna Mureş, C.F. nr.70391-C1-U20 Ocna Mureş şi
C.F. nr.70391-C1-U21 Ocna Mureş, având suprafaţa totală construită de 152 m.p. (suprafaţa
utilă de 107 m.p.) aflate în administrarea (folosinţa gratuită) a Serviciului de Ambulanţă
Judeţean Alba pentru funcţionarea Substaţiei de ambulanţă Ocna Mureş conform Contractului
de administrare nr.7455/01.10.2012, cu suma de 81.500 lei inclusiv TVA reprezentând valoarea
lucrărilor de reparaţie capitală executate de către administrator şi însuşite de către consiliul
local, valoarea totală finală a construcţiilor în cauză fiind de 147.875,26 lei.
Art. 2: 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 pt urbanism, tehnic, investitii, constructii şi serviciul buget-contabilitate;;
- Serviciul Judeţean de Ambulaţă Alba.
Ocna Mureş, 28.11.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PROF. MARELE ADRIAN CRISTIAN
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