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              ROMANIA              

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL  LOCAL 
 

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 117 

privind aprobarea atribuirii unui spațiu cu destinație de Club al Pensionarilor pentru toți vârstnicii din 

orașul Ocna Mureș, aprobarea unui program de activități care să fie desfășurate în cadrul Clubului 

Pensionarilor, conform anexei  
 

 

 

 

           CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la data 

de  14.06.2017, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 398/ 08.06.2017 de către primarul 

oraşului Ocna Mureş,  Vinteler Silviu; 

 

       Având în vedere referatul și raportul nr 4402 din 06.06.2017 al Serviciului Public de Asistență 

Socială, referatul nr 9249/13.06.2017 ale Biroului pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în 

construcţii, spaţiu locativ, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 

orașului Ocna Mureș, coroborate cu Legea nr 213/1989, actualizată, Încheierea nr.9/2007a Judecătoriei 

Aiud dată în dosar nr. 1759/175/2007, Statutul Asociației Pensionarilor ,,UIOREANA” din Ocna 

Mureș, rezultatele deosebite ale asociației cu privire la activitățile destinate vârstnicilor din Ocna 

Mureș detaliate în adresa nr 12/15.03.2017, necesitatea implicării CLOM în viața socială a persoanelor 

vârstnice și desfășurarea de activități ale acestora în cadru organizat, Legea nr.17/2000 privind 

asistența socială a persoanelor vârstnice, actualizată; 

 

        În temeiul prevederilor cuprinse la art.36, alin.(6), lit.a), p-ctul 2 art. 45, art. 115 alin.(1) lit.b)  

din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, actualizată, 

  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

        Art. 1.  (1) Se aprobă ca imobilele proprietate a UAT orașul Ocna Mureș-domeniul privat, situate 

ad-tiv în Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga, nr.25, județul Alba, în suprafață de 215,28 mp, identificate 

prin CF 70391-C1-U14 (camera nr 41), cu suprafața utilă de 10 mp,  CF 70391-C1-U15 (camera nr 

42), cu suprafața utilă de 35 mp,  CF 70391-C1-U16 (Camera nr 43),cu suprafața utilă de 35 mp,  CF 

70391-C1-U 17(camerele nr. 44 și 45) cu suprafața utilă de 68 mp și bunurile comune: cabinele WC nr 

33 și 34 și holurile nr 39 și 40 cu suprafața utilă de 67,28 mp, să fie utilizate drept Club al 

pensionarilor din orașul Ocna Mureș. 
 

       (2) Spațiul identificat la alin.(1) va fi utilizat pentru desfășurarea activităților cuprinse în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          

       Art. 2. Împuternicește pe Asociația Pensionarilor ,,UIOREANA”-persoană juridică de drept 

privat, cu caracter non-profit, non-guvernamental și apolitic, având sediul în Ocna Mureș, str. Crișan, 

nr.18, jud. Alba ca, în numele și pe seama Consiliului local al orașului Ocna Mureș, să organizeze și să 

coordoneze desfășurarea acțiunilor identificate în anexa, în spațiul având folosința Clubul 

pensionarilor Ocna Mureș precizat la art. 1. 
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        Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu. 

 

       Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Biroul urbanism, tehnic, investiții, construcții; 

       - Asociația Pensionarilor ,,UIOREANA”- Ocna Mureș, str. Crișan, nr.18, jud. Alba 

 

Ocna Mureş, 14.06.2017 
 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                 AVIZEAZĂ,  

             ARON MARIN                                                                              SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                                    PANDOR NICUȘOR    
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