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          R O M Â N I A
        JUDEŢUL ALBA
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ
      CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA  NR.  270
privind modificarea și completarea HCLOM nr.126/09.06.2015; atribuirea unui spaţiu proprietate

publică a UAT Ocna Mureş situat în Căminul Cultural din Războieni-Cetate pentru derularea
activităţii Asociației Servicii Sociale Alba

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară   la data
de 17.12.2015 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 1742/08.12.2015, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;

Având în vedere adresa nr. 180/14.12.2015 a Filialei Filantropia Ortodoxă Războieni-Cetate,
referatul şi raportul de specialitate nr. 19103/14.12.2015 înaintate de catre Biroul  pentru urbanism,
tehnic, investiţii, construcţii, referatul nr. 19319/15.12.2015 al Serviciului Public de Asistenţă
Socială Ocna Mures, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local,
coroborate cu dispoziţiile cuprinse în art.858 şi următoarele din Codul Civil, O.U.G nr 54/2006,
actualizată, Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, Legea
nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată, Legea
nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată și actualizată și Legea
nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și
actualizată,

         În temeiul art.36 alin. (5), alin. (6)  litera (a), punctele 1 şi 2, alin. (6) lit.a punctul 6., art.45,
alin.(1), art. 115 alin. (1) lit.b) şi art.124 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administratia
publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1:  Se aprobă planul-releveu privind amplasamentul spațiilor care fac obiectul HCLOM
nr.126/09.06.2015 privind atribuirea unui spaţiu proprietate publică a UAT Ocna Mureş situat în
Căminul Cultural din Războieni-Cetate pentru derularea activităţii Structurii de Economie Socială
(SES)-în cadrul Proiectului ID 147680 cu titlul ,,Economia Socială-Şansa persoanelor Vulnerabile
la Egalitate şi Incluziune pe Piaţa Muncii, conform anexelor nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.  2: (1) Ia act de renunțarea Filialei Filantropia Ortodoxă Războieni-Cetate la dreptul de
folosință gratuită constituit prin HCLOM nr.126/09.06.2015, asupra spațiilor situate în Căminul
Cultural din Războieni-Cetate, având suprafața totală de 107,30 m.p., identificate și numerotate cu
nr. 6, 7, 8, 9, 10 și 11 în planul-releveu aprobat prin art.1.

(2) HCLOM nr.126/09.06.2015 privind atribuirea unui spaţiu proprietate publică a UAT Ocna
Mureş situat în Căminul Cultural din Războieni-Cetate pentru derularea activităţii Structurii de
Economie Socială (SES)-în cadrul Proiectului ID 147680 cu titlul ,,Economia Socială-Şansa
persoanelor Vulnerabile la Egalitate şi Incluziune pe Piaţa Muncii, se modifică și se completează
în mod corespunzător în sensul că spațiile care rămân în folosința gratuită a Filialei Filantropia
Ortodoxă Războieni-Cetate  sunt în suprafață totală de 96,80 m.p., identificate și numerotate cu nr.
1, 2, 3, 4 și 5 în planul-releveu aprobat prin art.1..
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Art. 3: (1) Se aprobă darea în folosința gratuită a Asociației Servicii Sociale Alba – persoană
juridică de drept privat, non guvernamentală și non profit, cu sediul în orașul Ocna Mureș, sat
Războieni Cetate, nr.108, județul Alba, având CIF 34927860, a spațiilor proprietate publică a UAT
Orașul Ocna Mureș, în suprafață de 107,30 m.p., situate administrativ în clădirea Căminului
Cultural din satul Războieni-Cetate, identificate și numerotate cu nr. 6, 7, 8, 9, 10 și 11 în planul-
releveu aprobat prin art.1,  în vederea utilizării spațiului pentru derularea de activități de binefacere
și/sau utilitate publică, în conformitate cu scopul asociației, pe durata derulării și sustenabilității
activităților în cadrul proiectului cu titlul ”Dezvoltarea serviciilor sociale ca structură de economie
socială Nord-Vest și Centru, POSDRU/173/6.1/S/147886”.

(2) Pe durata utilizării spaţiului identificat la art.3, cheltuielile cu întreţinerea şi
funcţionalitatea spaţiului (inclusiv utilităţi) vor fi suportate de Asociația Servicii Sociale Alba.

Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei  hotărâri se împuterniceşte domnul
Vinţeler Silviu - primarul oraşului Ocna Mures.

       Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Biroul  pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii;
- Direcţia economică;
- Filiala Filantropia Ortodoxă Războieni-Cetate .
- Asociația Servicii Sociale Alba

                                                                   Ocna Mureş, 17.12.2015

      PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ,
             NICOARĂ MARCELA                                                              SECRETAR ORAŞ

                                                                                                             PANDOR NICUŞOR

TOM/TOM; EXPL.8; ANEXE.1;                            NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:16   ;  Voturi “pentru”:16 .


