ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.101
privind repartiţia , cu titlu gratuit a 500 bucăţi ţiglă pentru Liceul Tehnologic Ocna Mureş şi 500
bucăţi ţiglă pentru Şcoala Lucian Blaga (Structura Războieni-Cetate), ţiglă provenită de la
reparaţiile Căminului Cultural Războieni-Cetate, necesare pentru executarea în regie proprie a unor
lucrări de reparaţii la acoperişurile clădirilor din dotare.

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară, la data
de 28.05.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.509/21.05.2015 de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler
Având în vedere :
- Referatul şi raportul nr.3737 /18.03.2015 ale Serviciului public pentru administrarea domeniului
public şi privat al oraşului Ocna Mureş;
- Hotărârea nr 230 din 09.12.2014 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş;
- H.G.R. nr.841/23.10.1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a
bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, H.G.R.
nr.2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare
a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, actualizată;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliul local al oraşului Ocna Mureş;
În temeiul: art.36 alin.(9), art. 45 alin (1), art. 115 alin.(1) lit.b) şi art.123 alin.(2) din Legea
nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 : Se aprobă repartiţia , cu titlu gratuit a 500 bucăţi ţiglă pentru Liceul Tehnologic
Ocna Mureş necesare pentru executarea în regie proprie a unor lucrări de reparaţii la acoperişurile
clădirilor din dotare.
Art. 2 : Se aprobă repartiţia , cu titlu gratuit a 500 bucăţi ţiglă pentru Şcoala Lucian
Blaga(Structura Războieni-Cetate) necesare pentru executarea în regie proprie a unor lucrări de
reparaţii la acoperişurile clădirilor din dotare.
Art. 3 : Cantitatea de ţiglă aprobată prin HCLOM nr 230 din 09.12.2014 se reduce în mod
corespunzător.
Art. 4 : Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte
primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul venituri ale bugetului local, impozite şi taxe locale;
- Serviciul de administrare a patrimoniului public şi privat al oraşului Ocna Mureş ;
- Preşedintele comisiei numit prin HCLOM nr 230 din 09.12.2014.
Ocna Mureş, 28.05.2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PROF. DRĂGUŢ AUGUSTIN IOSIF

T.O.M/T.O.M; EXPL.3; ANEXE.0;

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETAR ORAŞ
JR. PANDOR NICUŞOR

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