ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 83
privind clarificarea situaţiei juridice a imobilelor proprietate publică a oraşului
Ocna Mureş, situate administrativ în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.29A,
jud. Alba, înscrise în C.F. nr. 71876 Ocna Mureş, cu nr. cad./top. 71876
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
30.04.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.425/23.04.2014, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Având în vedere referatul şi raportul nr.6094 din 30.04.2014 ale Biroului pentru urbanism,
tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ şi avizele comisiilor de specialitate ale
consiliului local, coroborate cu art.858 şi urm. din Codul Civil, Legea nr.213/17.11.1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi HCLOM nr. 30/29.03.2012,
În temeiul art 36 alin. (5) litera a), (6) lit.a), pct.2, art.45 alin.(1), art.115 alin. (1) litera b) şi
art.124 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se retrage, Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, dreptul de folosinţă instituit pe o
perioadă de 20 de ani în baza Hotărârii nr.45/27.06.2002 a Consiliului local Ocna Mureş, asupra
imobilelor proprietate publică a oraşului Ocna Mureş, situate administrativ în Ocna Mureş, strada
Nicolae Iorga, nr.29A, judeţul Alba, identificate prin C.F. .nr. 71876 Ocna Mureş, cu nr. cad./top.
71876 , C.F. nr. 71876-C1-U1 Ocna Mureş cu nr. cad./top. 71876-C1-U1, C.F. nr. 71876-C1-U2
Ocna Mureş cu nr. cad./top. 71876-C1-U2 şi C.F. nr. 71876-C1-U3 Ocna Mureş cu nr. cad./top.
71876-C1-U3.
Art. 2: (1) Spaţiile transmise în folosinţa gratuită a Filialei Filantropia Ortodoxă Ocna Mureş
în baza Contractului de cesiune înregistrat la Primăria Ocna Mureş cu nr. 11280/01.10.2012 în
vederea derulării proiectului de interes public local “Centrul de zi pentru copii Ocna Mureş” se
identifică cu imobilul – apartament nr. 1, înscris în C.F. nr. 71876-C1-U1 Ocna Mureş cu nr.
cad./top. 71876-C1-U1 având suprafaţa utilă totală de 272,86 m.p., situat la parter, compus din 4
săli de studiu, 1 camera de zi, 1 birou, 1 sala de mese, 1 antreu, 2 dormitoare, 5 holuri, 3 băi, 1 grup
sanitar, 2 magazii, 2 debarale, 1 bucătărie şi 1 spălător.
(2) Perioada pentru care operează dreptul de folosinţă gratuită în favoarea Filialei Filantropia
Ortodoxă Ocna Mureş asupra spaţiului identificat la alin. (1) începe la data de 01.10.2012 şi se
sfârşeşte la data de 26 iulie 2022.
Art. 3: Spaţiile transmise în folosinţa gratuită a Filialei Filantropia Ortodoxă Ocna Mureş pe o
perioadă de 49 de ani în baza Contractului de comodat înregistrat la Primăria Ocna Mureş cu nr.
2280/15.04.2012 în vederea derulării, în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, a proiectului de interes public local “Casă de tip familial pentru copii
instituţionalizaţi” se identifică cu imobilul – apartament nr. 2, înscris în C.F. nr. 71876-C1-U2 Ocna
Mureş cu nr. cad./top. 71876-C1-U2 având suprafaţa utilă totală de 82,92 m.p., situat la etaj,
compus din 2 săli, 1 hol, 1 birou şi o debara .
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Art. 4: Spaţiile transmise în administrare cu titlu gratuit către Inspectoratul Şcolar al judeţului
Alba pentru funcţionarea Clubului Copiilor Ocna Mureş în condiţiile stabilite conform art.3 al
Hotărârii nr. 35/27.03.2003 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş se identifică cu imobilul –
apartament nr. 3, înscris în C.F. nr. 71876-C1-U3 Ocna Mureş cu nr. cad./top. 71876-C1-U3 având
suprafaţa utilă totală de 176,99 m.p., situat la etaj, compus din 2 săli, 1 hol, 1 antreu, 2 băi, 1
spălător, 1 uscător, 3 magazii, 1 debara şi o terasă.
Art. 5: Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Inspectoratul Şcolar al judeţului Alba;
- Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia;
- Filiala Filantropia Ortodoxă Ocna Mureş;
- Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ;
- Compartimentul juridic;
Ocna Mureş, 30.04.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PROF. HERŢEG HOREA

PSN/PSN; EXPL.3; ANEXE.0;

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR ORAS
JR. FLORINEL NICOARĂ

NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi :14-, Voturi “pentru”:14-;
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