ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORAȘUL OCNA MUREȘ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.2
privind exprimarea acordului de preluare fără plată, din patrimoniul județului Alba în patrimoniul orașului
Ocna Mureș, a bunurilor prevăzute în anexa listei de inventariere, aflate în cuprinsul adresei nr.
22328/V/A/5 din 16.12.2016 a Consiliului Județean Alba

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, întrunit în şedinţa de îndată la data de
09.01.2017, ca urmare a emiterii dispoziției de convocare nr. 18/06.01.2017 de către primarul orașului Ocna
Mureș, Vințeler Silviu.
Având în vedere: Acordul de cooperare între Consiliul județean Alba și Consiliul local al orașului Ocna
Mureș pentru implementarea Programului - ,,Alba Urban 2011“- componenta Parcuri de fitness în aer liber
nr. 8499/9593/06.06.2013, adresa nr. 22.328/V/A/5/16.12.2016 a Consiliului Județean Alba, înregistrată la
Primăria orașului Ocna Mureș sub nr. 21.290/16.12.2016, referatul și raportul de specialitate nr.
292/06.01.2017 al Direcției economice coroborate cu prevederile art.1 și Anexei nr. 1 p-ctle 2 și 3 din HGR
nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând
instituțiilor publice, actualizată;
În temeiul prevederilor art.36 alin (1) litera c), art. 45, art.115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: - Se exprimă acordul pentru preluarea fără plată, din patrimoniul județului Alba în patrimoniul
orașului Ocna Mureș, a bunurilor prevăzute în anexa listei de inventariere, aflate în cuprinsul adresei nr.
22328/V/A/5 din 16.12.2016 a Consiliului Județean Alba, anexată și care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2: - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul orașului Ocna Mureș,
Vințeler Silviu.
Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituția Prefectului- județul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
-Serviciul Administratrea Domeniului Public și Privat din cadrul orașului Ocna Mureș;
-Direcția economică;
-Consiliul Județean Alba.
Ocna Mureș, 09.01.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BACIU IOAN

RED/DACT:G.M.A
EX:6; ANEXE:1;

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

Notă: consilieri in functie:17 ; prezenti:17 ; voturi ,,pentru”:17 voturi ,,contra”:0; abțineri:0
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