ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR 196

pentru exprimarea acordului de preluare în domeniul public al oraşului Ocna Mureş a unui
imobil aflat în proprietatea Ministerului Finanţelor Publice
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
25.09.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.869/18.09.2014, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr. 12611/23.09.2014 ale Biroului pentru
urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ şi avizele comisiilor de specialitate
ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu art.136 din Constituţia Românbiei,
.art.554, art.858 şi urm. din Codul civil, Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,
actualizată,
În temeiul art. 36, alin. (6) lit.a) pct. 8, art. 45 şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se exprimă acordul de preluare, în domeniul public al oraşului, Ocna Mureş şi în
administrarea Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, a imobilului aflat în proprietatea Ministerului
Finanţelor Publice (în C.F. Ministerul de Finanţe din Bucureşti), format din construcţie şi teren
aferent în suprafaţă totală de 1751 m.p., situat administrativ în oraşul Ocna Mureş, strada Nicolae
Iorga, nr.6, jud. Alba, construcţia fiind afectată de surparea de teren din 22.12.2010, identificat cu
C.F. nr.71818 Ocna Mureş, nr. c.f. vechi 1185, cu nr. cad./nr. top. 971/1, în vederea realizării unui
proiect de amenajare a zonei.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Se comunică la:
- Instituţia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ;
- Direcţia economică;
Ocna Mureş, 25.09.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
STOICA ALIN SEBASTIAN

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

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAS
JR. FLORINEL NICOARĂ

NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi:16; Voturi “pentru”:16.

