ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 214
aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei spaţiilor proprietate publică a oraşului Ocna
Mureş “Cămin şcolar fete-Grup şcolar de chimie industrială”, P+3E – 67 de încăperi, în
suprafaţă construită de 573 m.p.,situat administrativ în oraşul Ocna Mureş, strada Colonia
peste Mureş, nr.9, jud. Alba, din imobil cu destinaţia de “cămin şcolar fete” în imobil cu altă
destinaţie la dispoziţia Consiliului local Ocna Mureş în vederea reabilitării construcţiei pentru
transformarea acesteia în “bloc de locuinţe sociale”
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.
Văzând Nota de fundamentare nr.1078/29.05.2013 a Liceului Tehnologic Ocna Mureş,
Memoriul justificativ nr.19419/28.11.2013 întocmit de Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii,
disciplina in constructii, spatiu locativ, Acordul Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic
nr. 2515/28.11.2013, Raportul de specialitate al Serviciului administraţie publică, juridic şi avizele
comisiilor de specialitate ale consiliului local coroborate cu prevederile cuprinse la art.136 din
Constituţia României, art.858-862 şi art. 867-870 din Codul civil, art.3, art. 8 şi Anexa - punctul III.1.
din Legea nr. 213/17.11.2008 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare, nr. crt.433, cod de clasificare 1.6.2. din Anexa nr. 10 – Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al oraşului Ocna Mureş a H.G. nr. 974/05.09.2002 privind atestarea domeniului
public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, cu
modificările şi completările ulterioare, art. 112 alin.(2), alin. (6) şi art.113 din Legea nr. 1/2011 –
legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 36, alin. (1) şi alin. (5) lit. a), art.45 alin.(3) şi art.123 din Legea
nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă propunerea de schimbare, pe perioadă nedeterminată, a destinaţiei spaţiilor
– construcţie P+3E – 67 de încăperi, în suprafaţă construită de 573 m.p. şi teren aferent - proprietate
publică a oraşului Ocna Mureş situate administrativ în Ocna Mureş, strada Colonia Peste Mureş, nr. 9,
judeţul Alba, care se regăsesc la nr. crt.433, cod de clasificare 1.6.2. din Anexa nr. 10 – Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ocna Mureş a H.G. nr. 974/05.09.2002 privind
atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din
judeţul Alba, cu modificările şi completările ulterioare din spaţiu cu destinaţia de “cămin şcolar fete”
în spaţiu cu altă destinaţie la dispoziţia Consiliului local Ocna Mureş în vederea reabilitării
construcţiei pentru transformarea acesteia în “bloc de locuinţe sociale”
Art. 2: Prezenta hotărâre nu va putea fi pusă în aplicare şi nu va putea produce nici un fel de
efecte juridice în lipsa avizului conform emis de către Ministrul Educaţiei Naţionale în condiţiile
prevăzute la art. 112 alin.(2) din Legea nr. 1/2011 – legea educaţiei naţionale, cu modificările şi
completările ulterioare.
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Art. 3: 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;
- Inspectoratului Şcolar al judeţului Alba pentru exprimarea punctului de vedere şi înaintarea
către Ministerul Educaţiei Naţionale în vedere emiterii avizului conform;
- Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ;
- Liceul Tehnologic Ocna Mureş;
Ocna Mureş, 28.11.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PROF. MARELE ADRIAN CRISTIAN
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NOTĂ:

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

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

2

