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          ROMÂNIA 

      JUDEŢUL ALBA 

 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

   CONSILIUL  LOCAL                

 

          

 HOTĂRÂREA NR. 66 

 privind transmiterea în folosință gratuită către Consiliul județean Alba –DGASPC Alba a spațiului 

situat în Ocna Mureș, strada N.Iorga, nr.23, județul Alba   

 

 

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

26.04.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 258/20.04.2018, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 

         Având în vedere referatul  şi  raportul de specialitate nr. 6230/24.04.2018 întocmite de către   

Biroul  pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu Legea nr 272/2004 privind 

protecția și promovarea dreptului copilului, republicată și actualizată; 

         În temeiul art.36 alin (5) litera b), aliniat 6) litera a)  p-ctul 2, art.45  alin 1), art.115 alin 1 litera 

b) și art. 124 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, actualizată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

          Art. 1. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe o durată de 10 ani,  către Consiliul 

județean Alba-Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, a spațiului 

proprietate privată a UAT-orașul Ocna Mureș, situat în Ocna Mureș, strada N.Iorga, nr.23, județul 

Alba, identificat cu CF nr.71563-C1-U2 Ocna Mureș, nr. top/cad 71563-C1-U2-apartamentul nr. 6 în 

suprafață totală de 16,95 mp, în vederea funcționării unui punct de lucru pe probleme de asistență 

socială, ca activitate de interes public local.   

 

          Art. 2. 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; 

      -  Biroul  urbanism, tehnic, investiţii, construcţii ; 

      -  SPAS Ocna Mureș 

      - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

 

Ocna Mureş,  26.04.2018 
                                                               

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                               AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ  

MARELE ADRIAN CRISTIAN                                                       PANDOR NICUȘOR                                                       
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