ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 55
privind acceptarea donației SC ALOREF SRL/SC ASCOM INTERNAȚIONAL SRL
având ca obiect terenul situat în Ocna Mureș, identificat cu CF. nr.71508- Ocna Mureș,
nr. top. 46/2, respectiv nr. top.30/1/1/1/1/2
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă de ”îndată” la
data de 12.04.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 247/12.04.2018 de către
primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler;
Având în vedere cererea Orașului Ocna Mureș adresată SC ALOREF SRL/SC ASCOM
INTERNAȚIONAL SRL, înregistrată sub nr. 5201 din 11.04.2018 privind clarificarea situației
juridice a terenului înscris în CF nr. 71508 Ocna Mureș, acceptul din partea SC ALOREF SRL/SC
ASCOM INTERNAȚIONAL SRL de a dona respectivul teren, cuprins în adresa nr.
5331/12.04.2018, raportul de specialitate comun nr. 5317/12.04.2018 întocmit de către Direcția
juridică și Biroul urbanism - Compartimentul organizarea și amenajarea teritoriului, protecția
mediului, coroborate cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
orașului Ocna Mureș, prevederile art.1011 și următoare din Codul civil privind contractul de
donație, art.863 lit. c) cod civil- privind cazurile de dobândire a dreptului de proprietate publică,
Legea nr. 213/1998- privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, Anexa
nr.10 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Ocna Mureș la H.G.
nr.974/05.09.2002 privind atestarea domeniului public al județului Alba, precum și al municipiilor,
orașelor și comunelor din județul Alba,
În temeiul art 36 alin. (2) litera c),art.45, art.115 alin.(1) lit b) și art.121 alin. (3) din Legea
nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, actualizată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se acceptă donația proprietarilor SC ALOREF SRL și SC ASCOM
INTERNAȚIONAL SRL, în favoarea/sarcina Orașului Ocna Mureș, având ca obiect imobilul teren în suprafață de 816 mp., situat administrativ în Ocna Mureș, str. Mălinului, nr.4, jud. Alba,
identificat cu CF. nr.71508 Ocna Mureș, nr. top. 46/2, 30/1/1/1/1/2.
(2) Imobilul care face obiectul donației identificat la alin. (1) va avea destinația- curți,
construcții, aferent clădirii – Grădinița nr. 3 Ocna Mureș care se regăsește la poziția nr. 406 din
Anexa nr.10 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Ocna Mureș la
H.G. nr.974/05.09.2002 privind atestarea domeniului public al județului Alba, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba și va fi cuprins în domeniul public al orașului
Ocna Mureș, după încheierea actului de donație în formă autentică, în vederea implementării
proiectului “Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Ocna Mureș, POR axa 3.1”.
(3) Se completează în mod corespunzător Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al
UAT orașul Ocna Mureș cu terenul identificat la alin. (1), valoarea de inventar a bunului fiind cea
rezultată din Estimarea globală a valorii minimale ale proprietăților imobiliare aferente orașului
Ocna Mureș pe anul 2018, utilizat de către notarii publici.
(4) Cheltuielile aferente încheierii actului de donație în formă autentică vor fi suportate către
donatar.
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Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea
actului de donație în formă autentică, se mandatează domnul primar al oraşului Ocna Mureş,
Vinţeler Silviu.
Se comunică la:
-Institutia Prefectului- judetul Alba;
-Primarul orasului Ocna Mureş,
-Biroul urbanism- Compartiment organizare și amenajarea teritoriului;
- SC ALOREF SRL- cu sediul în orașul Ocna Mureș, str. M. Eminescu, nr. 4, Ocna Mureș,
jud. Alba
- SC ASCOM INTERNAȚIONAL SRL- cu sediul în București, str. Scărlătescu, nr. 22A,
sector 2, București.
Ocna Mureş, 12.04.2018
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MARELE ADRIAN CRISTIAN

Tehnored. N.F.O.exp.6;anexe:0.

AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

Nota: consilieri in functie:17; prezenţi: 13; voturi ,,pentru”: 13; .voturi ,,contra”: ; abţineri:.
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