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ROMÂNIA
        JUDEŢUL ALBA
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 154
privind apartamentarea  imobilului clădire înscrisă în CF 76437 Ocna Mureş-Spitalul
orăşenesc Ocna Mureş care face parte din domeniul public al oraşului Ocna Mureş în 7

apartamente

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
30.07.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.851/24.07.2015 emisă de către primarul
oraşului Ocna Mureş,  Vinteler Silviu; .

Având în vedere referatul şi raportul nr.11086/28.07.2015 ale Biroului pentru urbanism,
tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spaţiu locative, avizele comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu prevederile cuprinse la art.136 din Constitutia
României, art.554. art.858 şi urmăzoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, art. 4 din Legea
nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare, Legea nr 7/13.03.1996, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul
Directorului General al A.N.C.P.I nr 634/13.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind
continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara şi
Ordinul Directorului General al ANCPI nr 700/2014, Cotărârea Consiliului Judeţean Alba nr 12
/29,01,2015, HCLOM nr 115/19.06.2014 şi HCLOM nr 16/30.01.2015

În temeiul art.36, alin.2, lit.c),  art. 45, pct 1 şi art.115 alin (1) litera b) din Legea nr.215 din 23
aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată , cu modificările ţi completările
ulterioare;

H O T Ă R Ă RĂŞTE
Art. 1: Se aprobă apartamentarea   imobilului clădire înscrisă în CF 76437 Ocna Mureş-

Spitalul orăşenesc Ocna Mureş care face parte din domeniul public al oraşului Ocna Mureş în 7
apartamente după cum urmează:
:

-apartamentul nr 1-situat la subsol, cu nr cadastral 76437-C1-U1, compus din 18 încăperi, cu
suprafaţa utilă de 365 mp, suprafaţa totală de 365 mp şi terenul aferent de 115 mp;

-apartamentul nr 2-situat la subsol , cu nr cadastral 76437 –C1-U2, compus din 16 încăperi,
cu  suprafaţa utilă de de 269 mp, suprafaţă totală de 269 mp şi terenul aferent de 85 mp,

-apartamentul nr 3-situat la parter, cu nr cadastral 76437-C1-U3, compus din 43 încăperi, cu
suprafaţa utilă de 570 mp, suprafaţă  totală de 570 mp şi terenul aferent de 180 mp;

-apartamentul nr 4-situat la etajul I, cu nr cadastral 76437 -C1-U4, campus din 29 încăperi
plus balcon, cu suprafaţa utilă de 593 mp, suprafaţa totală de 600 mp şi terenul aferent de 188 mp;

-apartamentul nr 5 situat la etajul II, cu nr cadastral 76437-C1-U5, compus din 28 încăperi
plus balcon , cu suprafaţa utilă de 594 mp, suprafaţa totală de 600 mp şi terenul aferent de 188 mp;

-apartamentul nr 6 situat la etajul III, cu nr cadastral 76437- C1-U6, compus din 28 încăperi
plus balcon , cu suprafaţa utilă de 593 mp, suprafaţa totală de 600 mp şi terenul aferent de 188 mp;

-apartamentul nr 7 situat la etajul IV, cu nr cadastral 76437- C1-U7, compus din 34 încăperi
plus balcon , cu suprafaţa utilă de 590 mp, suprafaţa totală de 596 mp şi terenul aferent de 188 mp;
conform documentatiei anexate care face parte integranta din prezenta hotarare,

Părţile comune indivize sunt: cele 3 lifturi (liftul mare, liftul mic şi liftul de alimente) casa
scărilor cu scările de acces între subsol, parter şi etajele construcţiei, holurile de acces între intrare ,
casa scării, liftul mare şi liftul mic.

Art. 2: Se aprobă trecerea din domeniul public al UAT oraşul Ocna Mureş şi din administrarea
Consiliului Local al oraşului Ocxna Mureş în domeniul public al UAT Judeţul Alba şi în
administrarea Consiliului Judeţean Alba a spaţiilor situate administrativ în oraşul Ocna Mureş, str.
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Axente Sever, nr 43 A, jud. Alba, care formează etajul 1 al clădirii în care a funcţionat Spitalul
orăşenesc Ocna Mureş, spaţii identificate cu ,, -apartamentul nr 4-situat la etajul I, cu nr cadastral
76437 -C1-U4, campus din 29 încăperi plus balcon, cu suprafaţa utilă de 593 mp, suprafaţa totală de
600 mp şi terenul aferent de 188 mp”, conform art.1 al prezentei, în vederea amenajării unui centru
multifuncţional de sănătate.

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

          Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul pentru urbanism, tehnic, investitii, disciplina în constructii, spaţiu locativ;
- Direcţia Economică;
- Compartimentul juridic pentru asigurarea înscrierii operaţiunilor la Cartea Funciară Aiud;

Ocna Mures, 30.07.2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,
JR. LEAHU IOAN MIRCEA p. SECRETAR ORAŞ

JR. PANDOR NICUŞOR

TOM/TOM;Ex:7; Anexe:1. Nota:consilieri în funcţie:17; prezenţi: 15; voturi pentru: 15.
.


