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ROMÂNIA
           JUDEŢUL ALBA
     ORAŞUL  OCNA  MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 56

privind punerea la dispoziţia liderului de parteneriat ,,UAT Oraş Ocna Mureş”, cu tilu gratuit, pe durata
implementării şi sustenabilităţii proiectului ID 147680, cu titlul ,,Proiectul Economia Socială-şansa

Persoanelor Vulnerabile la Egalitate şi Incluziune pe Piaţa Muncii” prevăzut în Programul POSDRU 6.1,
a unui spaţiu proprietate privata a UAT Oraşul Ocna Mureş având destinaţia de birou

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
26.03.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.394/19.03.2015 de către primarul oraşului
Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler.

Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr.1958/17.03.2015 întocmite de către
Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii,spaţiu locativ şi avizele comisiilor de
specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu atribuţiile asumate prin Acordul
de parteneriat nr.3532/16.03.2015 ;

În temeiul art 36 alin. (9), art.45 alin.(1) şi art.115,alin.(1) lit.b) din Legea nr.215 din 23 aprilie
2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă punerea la dispoziţia liderului de parteneriat UAT Oraşul Ocna Mureş, cu tilu
gratuit, pe durata implementării şi sustenabilităţii proiectului ID 147680, cu titlul ,,Proiectul Economia
Socială-şansa Persoanelor Vulnerabile la Egalitate şi Incluziune pe Piaţa Muncii” prevăzut în
Programul POSDRU 6.1, pentru destinaţie de birou, a spaţiului proprietate privata a UAT Oraşul Ocna
Mureş, situat în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.23, jud.Alba, identificat cu CF nr.71563-C1-2
Ocna Mureş şi  notat cu nr.6 pe schiţa anexată care face parte integranta din prezenta.

Art. 2: Pe durata folosinţei, utilităţile spaţiului identificat la art.1 vor fi suportate din bugetul
proiectului.

Art. 3: Cu ducerea la îndepinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu.

 Se comunică la:
-Institutia Prefectului- judetul Alba;
-Primarul orasului Ocna Mures,
-Biroul  pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ.
-D-nei. Popa Ileana – manager de proiect;

Ocna Mureş, 26.03.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,
PROF.JURJ CLAUDIA DACIANA p. SECRETAR ORAŞ

JR. PANDOR NICUŞOR

PSN/PSN; EXPL.7; ANEXE.1;                            NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:16 ; Voturi “pentru”:16 .


