ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAȘUL OCNA MUREȘ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 24
privind aprobarea ACORDULUI DE ASOCIERE între oraşul Ocna Mureş prin Consiliul Local al
oraşului Ocna Mureş și județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a
obiectivului ,, Staţiune balneo-climaterică Ocna Mureş”.

Consiliul local al Orașului Ocna Mureș, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 13.02.2017
ca urmare a Dispoziției nr.196/08.02.2017 a primarului orașului Ocna Mureș,
Luând în dezbatere Expunerea de motive nr. 2313/09.02.2017 a primarului orașului Ocna
Mureș, Raportul de specialitate comun nr.2314/09.02.2017 al Direcției economice, Arhitectului șef și
Direcției juridice, administrație publică și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale
consiliului local Ocna Mureș, coroborate cu prevederile cuprinse în “Planul strategic de dezvoltare
socio- economică a orașului Ocna Mureș”, aprobat prin HCLOM nr 180 din 29.11.2007, Hotărârea
Consiliului Local Ocna Mureș nr. 17/31.01.2017 prin care s-a aprobat transmiterea cotei de ½ părți
asupra terenului înscris în CF 79103 Ocna Mureș, cu nr. cadastral 79103, în suprafață de 5328 mp și
asupra terenului înscris în CF 79104 Ocna Mureș, cu nr. cadastral 79104, în suprafață de 5328 mp,
terenuri situate administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Fabricii, f.n., județul Alba, din domeniul
public al Orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș, în
domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba pentru realizarea în
comun a obiectivului: ,, Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureş”, ca
urmare a solicităii cuprinse în Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 13 din 26.01.2017, Legea
finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea nr. 1 din 4
ianuarie 2017 pentru acordarea încrederii Guvernului - Anexa nr. 2 "PROGRAM DE GUVERNARE
2017-2020", Hotărârea Guvernului României nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de
atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (7), lit.c), art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1: Se aprobă ACORDUL DE ASOCIERE între oraşul Ocna Mureş prin Consiliul Local al
oraşului Ocna Mureş și județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, pentru realizarea în comun a
obiectivului ,,Staţiune balneo-climaterică Ocna Mureş” conform anexei care face parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea
acordului de asociere și a tuturor celorlalte documente necesare în vederea punerii în aplicare a
prevederilor acordului se încredințează primarului orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

Se comunică la:
- Instituția Prefectului – Județul Alba;
- Primarul orașului Ocna Mureș;
- Consiliul Județean Alba;
- Direcția economică;
- Arhitectul șef al orașului Ocna Mureș;
Ocna Mureș, 13.02.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MIHĂIESCU RADU-CIPRIAN

PSN/PSN.EX:7; ANEXE:1;

AVIZEAZĂ SECRETAR,
PANDOR NICUȘOR

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

