ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 150
Privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Judeţean Alba, asupra
imobilului-rampă de gunoi şi a terenului aferent , aflat în proprietate publică a oraşului Ocna
Mureş
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
28.08.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.812/22.08.2014 de către primarul oraşului
Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;
Analizând: referatul şi raportul nr. 10560/14.08.2014 ale Serviciului pentru urbanism, tehnic,
investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ
Văzând: solicitarea Consiliului Judeţeasn Alba transmisă sub nr 12664/31.07.2014 privind
constituirea dreptului de administrare în favoarea sa asupra imobilului rampă de gunoi şi a terenului
afrent aflat în proprietate publică a oraşului Ocna Mureş, în suprafaţăde 51108 mp, avizele comisiilor
de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş;
Având în vedere prevederile:
-art. 36 alin 2 lit.,,c”, ale art.45 alin.3 şi ale art. 123 alin.1 din Legea administraţiei publice locale
nr 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-art. 867-870 din Legea nr 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul: art.45-(1) şi 115-(1) litera ,,b” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/23.04.2001 republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art. 1: (1) Se aprobă constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Judeţean
Alba, asupra imobilului rampă de gunoi cu terenul aferent, aflat în proprietatea publică a oraşului Ocna
Mureş, în suprafaţă de 51108 mp , înscris in CF nr 70890 Ocna Mureş în vederea închiderii
depozitului neconform, obiectiv în cadrul proiectului ,,Sistem de Management Integrat al deşeurilor”.
Art. 2: Dreptul de administrare se constituie pe o perioadă de 5 ani pentru închiderea depozitului
neconform de deşeuri.
Art. 3: În termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se va încheia contract de
administrare, potrivit anexei-parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea
contractului de administrare, se împuterniceşte domnul jr. Silviu Vinţeler – primarul oraşului Ocna
Mureş.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ;
- Consiliul Judeţean Alba.
Ocna Mures, 28.08.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
STOICA ALIN SEBASTIAN
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

TOM/TOM; EXPL.3; ANEXE.1;

NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 15; Voturi “pentru”: 15.
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