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R O M Â N I A
JUDEŢUL ALBA

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ
   CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 237

Privind schimbarea destinaţiei spaţiilor care fac obiectul  contractului de concesiune nr
6640/02.08.2002, şi respectiv al contractului  nr 2280/15.04.2012

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  la data de
26.11.2015 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 1595/19.11. .2015, de către primarul
oraşului Ocna Mureş,. Vinteler Silviu

Având în vedere:  referatul, şi raportul de specialitate nr 16746/17.11.2015 ale Biroului
Urbanism, tehnic, investiţii , construcţţii, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu prevederile cuprinse în Legea nr.50/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr 54/2006. Legea nr 197/2012, H.G.R
nr 118/2014 , Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr.
424/2014;

În temeiul art 36 alin 9, art 45 p-ctul 1 şi art.115 litera alin. 1 litera b din Legea nr.215 din
23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată , cu modificările şi completările
ulterioare ;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1: - Se aprobă schimbarea destinaţiei spaţiului apartament nr 1 înscris în CF nr 71876-C1-

U1-Ocna Mureş, situat la parter, cu nr top 2155/2/1/1 şi teren cu nr top 2155/2/2, care fac obiectul
contractului de concesiune nr 6640/02.08.2002 aşa cum a fost acesta modificat şi completat prin
Actul adiţional nr 5860/17.05.2012 şi prin contractul de cesiune nr 11280/01.10.2012, din spaţii
destinate ,, serviciului social Centru de zi pentru copii Sfântul Mucenic Ciprian Ocna Mureş”,  în
spaţii destinate ,,serviciului social de tip rezidenţial Casa de tip familial Sfântul Mucenic Ciprian
Ocna Mureş” .

Art. 2: Se aprobă schimbarea destinaţiei spaţiului-apartament nr 2 înscris în CF 71876-C1-U2
Ocna Mureş, nr top 2155/2/1/2, situat la etaj şi teren în suprafaţă de 82,92 mp, care fac obiectul
contractului de împrumut de folosinţă-comodat nr 2280/15.04.2012, din spaţii destinate
,,serviciului social de tip rezidenţial Casa de tip familial Sfântul Mucenic Ciprian Ocna Mureş” în
spaţii destinate ,,serviciului social Centru de zi pentru copii Sfântul Mucenic Ciprian Ocna Mureş.

Art. 3: Contractele de folosinţă ale spaţiilor identificate la art.1 şi art.2 se modifică în mod
corespunzător.

Art. 4.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul
oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu.
       Se comunică la:

- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
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- Biroul urbanism, tehnic, investiţii, construcţii din cadrul aparatului de specialitate al
primarului oraşului Ocna Mureş;
.

 Ocna Mureş, 26.11.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              CONTRASEMNEAZĂ,
NICOARĂ MARCELA SECRETAR ORAŞ

PANDOR NICUŞOR

RED/DACT:T.O.M
EX:5;ANEXE: 0;   Nota: consilieri in functie:17 ; prezenti:16; voturi pentru: 16 .


