
            R O M Â N I A 

        JUDETUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MUREŞ 

       CONSILIUL  LOCAL 
  
 

 

HOTĂRÂREA  NR.  98 

privind transmiterea în folosinţa gratuită, a sălii de sport şi teren aferent în favoarea unităţii de 

învăţământ şcolar preuniversitar de stat „Şcoala gimnazială Lucian Blaga” din Ocna Mureş 
 

          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 

29.05.2014,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.477/22.05.2014, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler. 

       Având în vedere referatul şi raportul nr. 6978/20.05.2014 ale Biroului pentru urbanism, tehnic, 

investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului 

local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu art. 136, alin.(4) din Constituţia României, art. 554, art. 

858 şi urm., art.867 şi urm. din Codul civil, art. 3 alin.(4), art. 8 şi art. 16 din Legea nr.213/1998 

privind proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare  

       În temeiul art. 36 alin. (5) lit.a), alin.(6) lit.a) pct.6,  art.45, p-ctul.1, art.115, alin.(1) lit.b) şi 

art.123 alin.(1) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

       Art. 1:  Se aprobă trecerea, din domeniul privat în domeniul public al Oraşului Ocna Mureş a 

obiectivului format din construcţii cu destinaţia de sală de sport şi teren aferent  în suprafaţă totală de 

4012 m.p., înscrisă în C.F. nr. 71085 Ocna Mureş, cu nr. cad./top. 71085, în vederea reglementării 

situaţiei juridice a acestuia. 
 

       Art. 2: (1) Se aprobă transmiterea în folosinţa gratuită, pe o perioadă de 20 de ani, a obiectivului 

proprietate publică a Oraşului Ocna Mureş, format din construcţii cu destinaţia de sală de sport şi 

terenul ocupat de construcţii, înscrisă în C.F. nr. 71085 Ocna Mureş, cu nr. cad./top. 71085, în 

favoarea unităţii de învăţământ şcolar preuniversitar de stat „Şcoala gimnazială Lucian Blaga” din 

Ocna Mureş. 

      (2) Cota de 50% din sumele încasate de către Şcoala gimnazială Lucian Blaga din închirierea sălii 

de sport vor fi virate Oraşului Ocna Mureş şi se fac venit la bugetul acestuia, în condiţiile art. 16 din 

Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare. 

       (3) Forma contractului de comodat este cea cuprinsă în anexa care face parte integrantă din 

prezenta. 
 

      Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea 

Contractului de comodat se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu; 
 

       Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Şcoala gimnazială Lucian Blaga; 

       - Direcţia economică; 

       - Biroului pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ; 
 

Ocna Mureş, 29.05.2014 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

      PROF. HERŢEG HOREA                                                            SECRETAR ORAS 

                                                                                           JR. FLORINEL NICOARĂ 

 
 

 

 

 

 

PSN/PSN; EXPL.3; ANEXE:1;                                          NOTĂ:  Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:15  Voturi “pentru”: 15;  


