ROMÂNIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
Consiliul local
HOTĂRÂREA NR 128
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
30.08.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1026/19.08.2011 de către primarul
oraşului Ocna Mureş.
Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare de la
Spitalul orasenesc Ocna Mures asupra Dispensarului Razboieni, atribuirea in folosinta gratuita, pe o
durata de 10 ani a spatiului in suprafata de 77,40 mp format din: una camera de 18 mp, una baie de 8
mp, una bucatarie de 16,60 mp, una camera de 6,10 mp, Parohiei Ortodoxe Razboieni in vederea
deschiderii unui Asezamnat Social cu trei servicii: Centru de zi pentru copii, modulul ,,Scoala dupa
scoala”si Serviciul de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice”, initiat de catre primarul
orasului Ocna Mures, prof. Drăguţ Augustin Iosif;
Văzând referatul şi raportul nr.2596/30.03.2011 ale Biroului pentru urbanism, tehnic,
investiţii, constructii:
Având în vedere Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborată cu Legea
nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia si H.G.R nr.884/2004,
republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.45, p-ctul din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică
locală, republicata;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: - Se aproba retragerea dreptului de administrare de la Spitalul orasenesc Ocna
Mures asupra Dispensarului Razboieni, atribuirea in folosinta gratuita, pe o durata de 10 ani a
spatiului in suprafata de 77,40 mp, format din: una camera de 18 mp, una baie de 8 mp, una
bucatarie de 16,60 mp, una camera de 6,10 mp, Parohiei Ortodoxe Razboieni, in vederea deschiderii
unui Asezamnat Social cu trei servicii: Centru de zi pentru copii, modulul ,,Scoala dupa scoala”si
Serviciul de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice.
Cu ducerea la indeplinirea a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste primarul
orasului Ocna Mures, prof. Drăguţ Augustin Iosif.
Se comunica la:
-Institutia Prefectului- judetul Alba;
-Primarul orasului Ocna Mures,
-Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, constructii;
- Compartimentul juridic din cadrul Primariei orasului Ocna Mures
Ocna Mureş, 30.08 2011
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