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             ROMÂNIA
        JUDEŢUL ALBA
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 58

   privind cesiunea dreptului de folosinţă gratuită asupra spaţiului proprietate publică a UAT oraşul
Ocna Mureş , situat administrativ în Ocna Mureş, satul Războieni-Cetate, str. Gării, nr 149,
identificat cu CF 71317 Ocna Mureş, cu nr top 354/2 , în suprafaţă de 77,40 mp de la Parohia
Ortodoxă Războieni în favoarea Filialei Filantropia Ortodoxă Războieni-Cetate cu sediul în

Războieni-cetate, nr. 108, jud. Alba

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la
data de 09.03.2016, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 313/04.03.2016, de către
primarul oraşului Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler,

Având în vedere referatul şi raportul nr. 3557/08.03.2016 ale Biroului pentru urbanism,
tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ, referatul nr 3587 din 09.03.2016 al SPAS
Ocna Mureş, coroborate cu prevederile  cuprinse la art.1566 şi următoarele  din Codul Civil, Legea
nr. 213/1998, O.U.G. nr.54/2006, cu modificările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a
O.U.G. nr.54/2006 aprobate prin H.G. nr.168/2007, HCLOM  nr.128 din 30.08.2011, adresa n.r
3259/ 30.06.2011 a DSP Alba;

În temeiul art.36 alin. (5) lit.b), alin. (6) litera a) p-ctul 2, art. 45, alin 1, art.. 115 alin.(1)
lit.b) şi art. 124 din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă cesiunea dreptului de folosinţă gratuită asupra spaţiului proprietate publică a
UAT oraşul  Ocna Mureş , situat administrativ în Ocna Mureş, satul Războieni-Cetate, str. Gării, nr
149, identificat cu CF 71317 Ocna Mureş, cu nr top 354/2 , în suprafaţă de 77,40 mp de la Parohia
Ortodoxă Războieni în favoarea Filialei Filantropia Ortodoxă Războieni-Cetate cu sediul în
Războieni-Cetate, nr. 108 jud. Alba în vederea funcţionării în continuare a Aşezământului Social
cu cele 2 servicii de interes public local: centru de zi pentru copii şi servicii de îngrijire la
domiciliu a persoanelor vârstince.

Art.2: Dreptul de folosinţă transmis conform art.1 operează pe durata iniţială stabilită prin
HCLOM nr 128/30.08.2011, respectiv până la data de 30.08.2021.

Art.3: Pe durata folosinţei gratuite toate cheltuielile privind întreţinerea, utilităţile şi dotările
spaţiului în vederea funcţionării se asigură de către titularul dreptului de folosinţă.

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu încheierea
contractului de comodat  se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler.

          Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ;
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- Serviciul V.I.T.L;
- Parohia Ortodoxă Războieni-Cetate;
- Fliliala Filantropia Ortodoxă Războieni-Cetate, cu sediul în Războieni-Cetate, nr. 108, jud.

Alba;
- SPAS Ocna Mureş.

Ocna Mureş, 09.03.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ,
DR. ING. OLTEN DAN GLIGOR                                                                       SECRETAR ORAŞ

                                                                                   PANDOR NICUŞOR

 TOM/TOM ; EXPL. 9; ANEXE.0;                            NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 14 ;  Voturi “pentru”: 13 .


