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        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

       CONSILIUL LOCAL              

   

 

HOTĂRÂREA NR.138   

privind darea în folosință gratuită a terenului situat în Cisteiu de Mureș, nr.109J, Ocna Mureș, jud. 

Alba, Bisericii Creștine Baptiste- Muntele Sionului 

 

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

data de 27.07.2017, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.450/21.07.2017, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler, 

          Având în vedere solicitarea înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş cu nr. 

2852/21.02.2017 a Bisericii Creștine Baptiste-Muntele Sionului, Autorizația nr. 1779/10.02.2009 a 

Cultului Creștin Baptist- Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din Romania, Certificatul de 

Inregistrare Fiscală din 19.10.2009 eliberat de către Ministerul Finanțelor Publice,  referatul și 

raportul de specialitate   nr.2852/24.07.2017 al Serviciului pentru urbanism, tehnic, investiţii, 

disciplina în construcţii, spaţiu locativ, şi avizele favorabile  ale  comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu prevederile  cuprinse la art. 874- 875 din 

Codul civil- privind Dreptul de folosință cu titlu gratuit, Legea nr. 239/2007- privind reglementarea 

regimului juridic al unor bunuri imobile aflate in folosința unităților de cult actualizată, Legea nr. 

489/2006- privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, actualizată,   Legea nr. 213/1998 

privind bunurile proprietate publică, actualizată  

         În temeiul art.36 alin. (2) litc), art. 45 alin (1) şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile 

ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

        Art. 1:  Se aprobă darea în folosință cu titlu gratuit Bisericii Creștine Baptiste- Muntele 

Sionului, cu sediul in Ocna Mureș, str. Aleea Independenței, nr. 8A, jud. Alba, pe o perioadă de 49 

de ani a terenului situat in Cisteiul de Mureș, nr. 109 J, jud. Alba, înscris în CF  nr. 79111 Ocna 

Mureș, nr. top. 625/2/10, avand destinația curți, construcții in suprafata de 742 mp., care face parte 

din domeniul privat al UAT Orasul Ocna Mures, în vederea edificării unui lăcaș de cult( biserică).  

         

         Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu încheierea  

conventiei cu titlu gratuit,  se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler       

 

          Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ; 

       

                                                              Ocna Mureş, 27.07.2017 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ,  

  LEAHU IOAN MIRCEA                                                                   PANDOR NICUȘOR  
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