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HOTĂRÂRE 

privind încuviinţarea cererii adresate Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş, pentru transmiterea spaţiilor 
aferente etajului I al clădirii situate în oraşul Ocna Mureş, Str. Axente Sever, nr. 43 A, din domeniul public al 

oraşului Ocna Mureş şi din administrarea Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş, în domeniul public al 
judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba, în vederea amenajării  

unui centru multifuncţional de sănătate 
 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă  ordinară  în data de 29 ianuarie 2015; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind încuviinţarea cererii adresate Consiliului Local al oraşului 

Ocna Mureş, pentru transmiterea spaţiilor aferente etajului I al clădirii situate în oraşul Ocna Mureş, Str. Axente 

Sever, nr. 43 A, din domeniul public al oraşului Ocna Mureş şi din administrarea Consiliului Local al oraşului Ocna 

Mureş, în domeniul public al judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba, în vederea amenajării 

unui centru multifuncţional de sănătate; 

- Raportul de specialitate nr. 971/19.01.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului si informatica la proiectul de 

hotărâre privind încuviinţarea cererii adresate Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş, pentru transmiterea spaţiilor 

aferente etajului I al clădirii situate în oraşul Ocna Mureş, Str. Axente Sever, nr. 43 A, din domeniul public al 

oraşului Ocna Mureş şi din administrarea Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş, în domeniul public al judeţului 

Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba, în vederea amenajării unui centru multifuncţional de sănătate. 

Văzând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2- Comisia amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi 

gestiunea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile: 
- Art. 91–(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată. 

În temeiul art. 97 şi art. 115 - (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE   

Art. Unic. Se încuviinţează cererea adresată Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş, pentru transmiterea 

spaţiilor aferente etajului I al clădirii situate în oraşul Ocna Mureş, Str. Axente Sever, nr. 43 A, din domeniul public al 

oraşului Ocna Mureş şi din administrarea Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş, în domeniul public al judeţului Alba 

şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba, în vederea amenajării unui centru multifuncţional de sănătate. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

  PREŞEDINTE, 
  Ion DUMITREL 
                                        Contrasemnează, 
                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                                
                         Dana POTOPEA 
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