ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 232
privind stabilirea cotei care va fi achitată bugetului oraşului Ocna Mureş din sumele
obţinute de către unităţile de învăţământ şcolar preuniversitar de stat din Ocna Mureş
cu titlu de chirii pentru spaţiile pe care acestea le au în administrare
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
18.12.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1850/12.12.2014, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere Nota de conciliere nr. 18970&09.12.2014 a Camerei de Conturi a judeţului
Alba, expunerea de motive a Primarului oraşului Ocna Mureş, referatul şi raportul de specialitate nr.
19088/12.12.2014 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: (1) Toate veniturile realizate de către unităţile şcolare din raza administrativ-teritorială a
oraşului Ocna Mureş, obţinute de către acestea din închirierea, în condiţiile prevăzute de lege, a
spaţiilor pe care le au în administrare, inclusiv a sălilor de sport vor fi virate, în cotă de 50%, în contul
bugetului oraşului Ocna Mureş pentru a fi făcute venit la bugetul local, în condiţiile art. 16 din Legea
nr.213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Obligaţia stabilită conform articolului 1 va fi adusă la îndeplinire de către unităţile şcolare în
luna următoare celei realizării veniturilor. Totodată se va trimite şi act justificativ (copie conformă a
facturii aferente, chitanţe, etc.).
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş Vinţeler Silviu;
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Toate scolile cu personalitate juridică din Ocna Mureş;
- Serviciul venituri ale bugetului local;
- Direcţia economică;
- Biroului pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ;
Ocna Mureş, 18.12.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
JR. ARON MARIN
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