ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 97
privind revocarea hotărârilor nr.196/25.09.2014 și respectiv nr.44/21.03.2017; transmiterea unui bun
imobil-clădire și terenul aferent-din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului
Finanțelor Publice, în domeniul public al orașului Ocna Mureș
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţa ordinară la data de
25.05.2017, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 355/19.05.2017 de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;
Având în vedere: expunerea de motive nr.7266/09.05.2017 a primarului orașului Ocna Mureș
din care rezultă că imobilul format din construcții și terenul aferent- situate administrativ în orașul
Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga, nr.6, jud. Alba, având datele de identificare prezentate în anexa,
construcție în care a funcționat până în luna decembrie a anului 2010 circumscripția financiară a
orașului Ocna Mureș și care a suferit, ca urmare a prăbușirii de teren din 22.12.2010, deteriorări care
nu mai permit desfășurarea unor activități publice, coroborat cu desființarea ulterioară a
circumscripției financiare Ocna Mureș și preluarea atribuțiilor acesteia de către administrația
financiară a municipiului Aiud, aspecte care confirmă faptul că, la această dată, imobilul în discuție
nu mai este de uz și interes public național, a faptului că Primăria orașului Ocna Mureș este interesată
de preluarea imobilulului care face obiectul prezentei hotărâri în vederea reabilitării clădirii și
amenajării de spații cu destinația birouri, a unei săli pentru oficierea de căsătorii și respectiv arhivă,
raportul de specialitate comun nr. 7336/09.05.2017 întocmit de către Biroul pentru urbanism, tehnic,
investiţii, disciplina în construcţii și Direcția juridică, adresa înregistrată la Primăria orașului Ocna
Mureș sub nr.2886/21.02.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene înregistrată la Primăria Ocna Mureș cu nr. 3788/09.03.2017, avizele favorabile
ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu dispoziţiile
cuprinse în art.860 alin (3), teza a II-a din Codul civil, art.9 alin (1) Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și art.62, alin (1) și (2) din Regulamentul de
organizare și funcționare al Consiliul local al orașului Ocna Mureș aprobat prin HCLOM nr.42/2009,
În temeiul art.36 alin (2) litera c), art.45, alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215 din
23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se revocă hotărârile nr. 196/25.09.2014 și respectiv nr. 44/21.03.2017 ale Consiliului
local al orașului Ocna Mureș privitoare la clarificarea situației juridice a bunului imobil – construcții
și terenul aferent- situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga, nr.6, jud. Alba.
Art. 2. Se încuviințează cererea adresată Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de
administrator al bunurilor statului, pentru transmiterea unui bun imobil – construcții și terenul
aferent- situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga, nr.6, jud. Alba, având datele de
identificare prezentate în anexa – parte integrantă a prezentei hotărâri, din domeniul public al Statului
Român și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice, în domeniul public al orașului Ocna
Mureș, în vederea reabilitării clădirii și amenajării de spații cu destinația birouri, a unei săli pentru
oficierea de căsătorii și respectiv arhivă.
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Art. 3. (1) Consiliul local Ocna Mureș își asumă ca îndeplinirea obligației prevăzută la art.1,
respectiv aceea de reabilitare a clădirii și amenajării de spații cu destinația birouri, a unei săli pentru
oficierea de căsătorii și respectiv arhivă – să se realizeze în termen de cel mult 5 ani de la data
preluării, în domeniul public al orașului Ocna Mureș a construcției în cauză și a terenului aferent .
(2) Nerespectarea termenului de 5 ani asumat conform alin. (1) ori schimbarea
destinației viitoare, respectiv birouri, sală pentru oficierea de căsătorii și arhivă - conduce la anularea
transmiterii solicitate conform art. 1 urmând ca imobilul să revină în domeniul public al statului și în
administrarea administratorului actual .
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Consiliul județean Alba;
- Biroul urbanism, tehnic, investiţii, construcţii ;
-Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în București, str. Apolodor, nr.17, sector 5, cod 050741.
Ocna Mureş, 25.05.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ARON MARIN
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abţineri:

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

NOTĂ: consilieri în funcție: 17; prezenți:17 ; voturi ,,pentru”: 17; voturi „contra” ;
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