ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 59
privind înscrierea in Domeniul public al UAT Ocna Mureş a imobilului situat administrativ
în Ocna Mureş, satul Războieni, str. Gării , nr. 149, jud. Alba, identificat cu CF 71317 Ocna
Mureş, cu nr top 354/2 clădirea dispensarului şi terenul aferent şi retragerea dreptului de
administrare al Spitalului orăşenesc Ocna Mureş asupra imobilului menţionat
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.3556/08.03.2016 întocmite de către Biroul pentru
urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ, coroborate cu art.136 din
Constituţia României, art554 , art. 858 şi următoarele din Codul Civil, Legea nr 2/1968, cu modificările
şi completările ulterioare, Legea nr 7/1996 , cu modificările şi completările ulterioare, Legea
nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare, H.G.R nr 974/2002;
În temeiul art. 36 alin. (2) litera c), art.45 alin.(1), art.115 alin. (1) litera b), din Legea nr.215 din
23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă înscrierea in Domeniul public al UAT Ocna Mureş a imobilului situat
administrativ în Ocna Mureş, satul Războieni, str. Gării , nr. 149, jud. Alba, identificat cu CF 71317
Ocna Mureş, cu nr top 354/2 clădirea dispensarului şi terenul aferent care se regăseşte la nr crt 453 din
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ocna Mureş, Anexa 10 a a H.G.R nr
974/2002.
Art.2: Se retrage dreptul de administrare al Spitalului orăşenesc Ocna Mureş asupra imobilului
identificat la articolul nr. 1, ca urmare a desfiinţării acestei unităţi medicale prin H.G.R nr 610/2013.
Art.: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.
Se comunică la:
-Institutia Prefectului- judetul Alba;
-Primarul orasului Ocna Mures,
-Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ.
-Direcţia juridică pentru asigurarea efectuării operaţunilor în cartea funciară
Ocna Mureş, 09.03.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DR. ING. OLTEAN DAN GLIGOR

TOM/TOM; EXPL.6; ANEXE.0;

CONSTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
PANDOR NICUŞOR

NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 14; Voturi “pentru”: 14.
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