ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr.76/24.11.2017
privind solicitarea de transmitere cu titlu gratuit a imobilului ,,CLĂDIRE (SEDIU A.F.P. BAIA DE ARIEŞ)”
din Domeniul public al Statului, în Domeniul public al oraşului Baia de Arieş
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, intrunit in sedinta ordinară ;
Luând în dezbatere :
Raportul de specialitate nr.5076/22.11.2017 al Biroului tehnic, privind solicitarea de transmitere cu titlu
gratuit a imobilului ,,CLĂDIRE (SEDIU A.F.P. BAIA DE ARIEŞ)” din Domeniul public al Statului în Domeniul
public al oraşului Baia de Arieş; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3din cadrul consiliului
local;
Avand in vedere:
-Prevederile art. 9, din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările şi
completările ulterioare;
-Prevederile art. 36, alin (2), lit. c din Legea 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 si art. 115 alin. ( 1 ) lit. ,,b’’ din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Solicită transmiterea cu titlu gratuit a imobilului ,,CLĂDIRE (SEDIU A.F.P. BAIA DE ARIEŞ)” şi
terenul aferent –cu datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, din Domeniul public al Statului şi
administrarea Ministerului Finanţelor Publice prin D.G.F.P. Alba, în Domeniul public al oraşului Baia de Arieş,
pentru extinderea şi dezvoltarea serviciilor publice care deservesc cetăţenii.
Art.2. În respectivul imobil vor funcţiona următoarele servicii publice:
- Centrul Local Baia de Arieş al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
- Punct de lucru Baia de Arieş al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Fortei de Muncă Alba
- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei Baia de Arieş.
Art. 3. (1) Consiliul Local Baia de Arieş este obligat să menţină destinaţia prevazuta a imobilului respectiv
pentru functionarea:
-Centrului Local Baia de Arieş al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
-Punctului de lucru Baia de Arieş al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Fortei de Muncă Alba
- Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei Baia de Arieş.
(2) În situaţia în care se constată că imobilul transmis potrivit alin.(1) al art. 2 nu este folosit în conformitate
cu destinaţia dată acestuia, într-un termen de 8(opt) luni de la predare, imobilul respectiv revine de drept în domeniul
public al statului şi în administrarea Ministerului Finantelor Publice.
(3) Constatarea folosinţei în conformitate cu destinaţia dată se face prin proces – verbal încheiat între Primăria
oraşului Baia de Arieş şi Direcţia Regională a Finanţelor Publice Braşov, iar dacă condiţia destinaţiei nu este
îndeplinită, trecerea de drept în Domeniul public al Statului se face prin Hotărâre a Consiliului Local Baia de Arieş.
Art. 4. Se împuterniceşte Primarul oraşului Baia de Arieş să reprezinte Consiliul local în toate demersurile
aferente aplicării prezentei hotărâri.
Art. 5.Incepând cu data adoptarii prezentei hotarâri, HCLnr. 79/18.12.2015, îşi încetează aplicabilitatea.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ;
Primarului oraşului Baia de Arieş;
Biroului tehncic;
Se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei oraşului Baia de Arieş.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile si 1 abtinere, din numărul de 13
consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Mihet Sorin

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

Anexa la HCL nr. 76/2017
DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului ,,CLĂDIRE (SEDIU A.F.P. BAIA DE ARIEŞ)” şi terenul aferent, aflat în Domeniul public al Statului şi administrarea
Ministerului Finanţelor Publice prin D.G.R.F.P. Braşov, care trece în Domeniul public al oraşului Baia de Arieş

Nr.
Crt.
1.

Locul unde este
situat imobilul care
se transmite
Oraşul Baia de Arieş,
Str. Piaţa Băii, nr. 1

Persoana juridică de
la care se transmite
imobilul
Statul român

Persoana juridică la
care se transmite
imobilul
Oraşul Baia de Arieş

Ministerul Finanţelor
Publice prin Direcţia
Generală a Finanţelor
Publice Braşov

Domeniul Public

Preşedinte de şedinţă,
Cons.Mihet Sorin

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

Caracteristicile tehnice
ale imobilului
- Structură de zidărie,
şarpanta lemn,
învelitoare ţiglă,
S=235,20 mp
-Nr. M.F: 37106
-Cod clasificaţie: 8.29.06
-Teren aferent: 188 mp
înscris în CF 70405
Baia de Arieş

Vecinătăţi
N-ansamblu locuinţe
E-str.Piaţa Băii
S-spaţiu comercial
V-propr. privată(fosta
scoala generala)

