SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ŞI COORDONARE SPITALE
IND. DOS. I.19
NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 13.11-17.11.2017 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:
NR.
CRT.

1.

2.

3.

NR. M.OF./
DATA
PUBLICĂRII

EMITENT

DENUMIREA ACTULUI

OBSERVAŢII

889/13.11.2017

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

Ordinul nr.1291/2017
pentru completarea anexei la Ordinul
ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007
privind aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare şi desfăşurare a
concursurilor/examenelor pentru ocuparea
funcţiilor specifice comitetului director din
spitalele publice

SAPLCS
Spitale
UAT-uri

GUVERNUL

Hotararea nr. 809/2017
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.
594/1999 privind salarizarea personalului din
regiile autonome aeroportuare cu specific
deosebit care îşi desfăşoară activitatea sub
autoritatea consiliilor judeţene, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
398/1997

RA Aeroportul
Internal Sibiu

Hotararea nr. 819/2017
pentru modificarea și completarea anexei nr. 9
la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind
atestarea domeniului public al județului Sibiu,
precum și al municipiilor, orașelor și
comunelor din județul Sibiu

SAPLCS

892/14.11.2017

899/15.11.2017

GUVERNUL

CONŢINUT PE SCURT

ART. I
Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi
desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 16 februarie 2007, cu modificările ulterioare, se
completează după cum urmează:
- La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) În cazul spitalelor de specialitate care asigură asistenţă medicală într-o singură specialitate, prin excepţie de la alin.
(3) lit. c), la concursul pentru ocuparea postului de director de îngrijiri pot participa şi asistenţi medicali/moaşe în
specialitatea unităţii sanitare respective, care au cel puţin 2 ani vechime ca asistenţi medicali/moaşe principali şi sunt
absolvenţi de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licenţă/absolvire."

ARTICOL UNIC
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 594/1999 privind salarizarea personalului din
regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea consiliilor judeţene, în
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
371 din 4 august 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Directia
Strategii,
Proiecte
Primaria
Orasului Ocna
Sibiului

Art. I. Anexa nr. 9 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Ocna Sibiului" la Hotărârea Guvernului nr.
978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din
județul Sibiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 și 689 bis din 19 septembrie 2002, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează astfel:
a) la secțiunea "Bunuri imobile", pozițiile nr. 40, 41, 117, 239, 240, 244 și 251 se abrogă;

b) la secțiunea "Bunuri imobile", următoarele poziții se modifică:
- poziția nr. 25 - "Str. Alămorului": coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "înscris în CF nr.
102786 Ocna Sibiului, nr. cad. 102786, parcela 663, intravilan, în suprafață de 3436 mp, categoria de folosință drum, Str.
Alămorului"; coloana "Anul dobândirii" va avea următorul cuprins: "2001"; coloana "Valoare de inventar" va avea
următorul cuprins: "277275.00 lei"; coloana "Situație juridică actuală" va avea următorul cuprins: "CF 102786 Ocna
Sibiului și Încheierea nr. 58237/15.07.2016 OCPI Sibiu; H.C.L. Ocna Sibiului nr. 23/14.05.2001, H.C.L. Ocna Sibiului
nr. 115/25.10.2017";
- poziția nr. 39 - "Str. Podului": coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "înscris în CF 102793
Ocna Sibiului, nr. cad. 102793, parcela 1051/1, 1051/2, 1102; intravilan, în suprafață de 7721 mp, categoria de folosință
drum, Str. Podului"; coloana "Anul dobândirii" va avea următorul cuprins: "2001"; coloana "Valoare de inventar" va avea
următorul cuprins: "198120.00 lei"; coloana "Situație juridică actuală" va avea următorul cuprins: "CF 102793 Ocna
Sibiului și Încheierea nr. 58232/15.07.2016 OCPI Sibiu; H.C.L. Ocna Sibiului nr. 23/14.05.2001, H.C.L. Ocna Sibiului
nr. 115/25.10.2017";
- poziția nr. 98 - "Str. Trecătoarei": coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "înscris în CF 102784
Ocna Sibiului, Parcela 2594; intravilan, în suprafață de 1916 mp, categoria de folosință drum, Str. Trecătoarei"; coloana
"Anul dobândirii" va avea următorul cuprins: "2001"; coloana "Valoare de inventar" va avea următorul cuprins:
"61650.00 lei"; coloana "Situație juridică actuală" va avea următorul cuprins: "CF 102784 Ocna Sibiului și Încheierea nr.
58229/15.07.2016 OCPI Sibiu; H.C.L. Ocna Sibiului nr. 23/14.05.2001, H.C.L. Ocna Sibiului nr. 115/25.10.2017";
- poziția nr. 99 - "Str. Trecătoarei": coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "înscris în CF 102782
Ocna Sibiului, parcela 1312; intravilan, în suprafață de 398 mp, categoria de folosință drum, Str. Trecătoarei"; coloana
"Anul dobândirii" va avea următorul cuprins: "2001"; coloana "Valoare de inventar" va avea următorul cuprins:
"61650.00 lei"; coloana "Situație juridică actuală" va avea următorul cuprins: "CF 102782 Ocna Sibiului și Încheierea nr.
58222/15.07.2016 OCPI Sibiu; H.C.L. Ocna Sibiului nr. 23/14.05.2001, H.C.L. Ocna Sibiului nr. 115/25.10.2017";
- poziția nr. 114 - "Str. Sărăturii": coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "înscris în CF 102791
Ocna Sibiului, parcela 2853; intravilan, în suprafață de 2797 mp, categoria de folosință drum, Str. Sărăturii"; coloana
"Anul dobândirii" va avea următorul cuprins: "2001"; coloana "Valoare de inventar" va avea următorul cuprins:
"86400.00 lei"; coloana "Situație juridică actuală" va avea următorul cuprins: "CF 102791 Ocna Sibiului și Încheierea nr.
58257/15.07.2016 OCPI Sibiu; H.C.L. Ocna Sibiului nr. 23/14.05.2001, H.C.L. Ocna Sibiului nr. 115/25.10.2017";
- poziția nr. 116 - "Str. Lacului": coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "înscris în CF 102790
Ocna Sibiului, parcela 2875; intravilan, în suprafață de 369 mp, categoria de folosință drum, Str. Lacului"; coloana "Anul
dobândirii" va avea următorul cuprins: "2001"; coloana "Valoare de inventar" va avea următorul cuprins: "17370.00 lei";
coloana "Situație juridică actuală" va avea următorul cuprins: "CF 102790 Ocna Sibiului și Încheierea nr.
58255/15.07.2016 OCPI Sibiu; H.C.L. Ocna Sibiului nr. 23/14.05.2001, H.C.L. Ocna Sibiului nr. 115/25.10.2017";
- poziția nr. 231 - "Lacul Pânzelor": coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "înscris în CF 102780
Ocna Sibiului, intravilan, în suprafață de 3.457 mp, categoria de folosință curți construcții, teren pentru agrement "Lacul
Pânzelor", coloana "Anul dobândirii" va avea următorul cuprins: "2001"; coloana "Valoare de inventar" va avea
următorul cuprins: "68400.00 lei"; coloana "Situație juridică actuală" va avea următorul cuprins: "CF nr. 102780 Ocna
Sibiului și Încheierea nr. 50945/16.06.2016 OCPI Sibiu, HCL 34/01.06.2016, H.C.L. Ocna Sibiului nr. 23/14.05.2001,
H.C.L. Ocna Sibiului nr. 115/25.10.2017";
c) secțiunea "Bunuri imobile" se completează cu 4 noi poziții, pozițiile 536-539, conform anexei nr. 1;
d) secțiunea II "Bunuri mobile" se modifică prin renumerotare, drept care poziția 536 devine poziția 1 (Fond carte);
e) secțiunea II "Bunuri mobile" se completează cu poziția 2, "Statuia Minerului", conform anexei nr. 2.
Art. II. -

*** Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

4.

900/16.11.2017

MINISTERUL
SANATATII
PUBLICE
CASA NATIONALA
DE ASIGURRI DE
SANATATE

5.

6.

900/16.11.2017

902/16.11.2017

MINISTERUL
SANATATII

Guvernul

Ordinul nr. 1303/1185/2017
privind modificarea și completarea anexei nr.
1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al
președintelui Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea
protocoalelor terapeutice privind prescrierea
medicamentelor aferente denumirilor comune
internaționale prevăzute în Lista cuprinzând
denumirile comune internaționale
corespunzătoare medicamentelor de care
beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție
personală, pe bază de prescripție medicală, în
sistemul de asigurări sociale de sănătate,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
720/2008
Ordinul nr. 1187/2017
pentru modificarea și completarea anexei nr. 1
la Ordinul președintelui Casei Naționale de
Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind
aprobarea formularelor specifice pentru
verificarea respectării criteriilor de eligibilitate
aferente protocoalelor terapeutice pentru
medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și
(**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune
internaționale corespunzătoare
medicamentelor de care beneficiază asigurații,
cu sau fără contribuție personală, pe bază de
prescripție medicală, în sistemul de asigurări
sociale de sănătate, precum și denumirile
comune internaționale corespunzătoare
medicamentelor care se acordă în cadrul
programelor naționale de sănătate, aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu
modificările și completările ulterioare, și a
metodologiei de transmitere a acestora în
platforma informatică din asigurările de
sănătate
OUG nr. 82/2017
pentru modificarea si completarea unor acte
normative

Spitale
UAT-uri

Art. I. Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.
1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor
comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor
de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări
sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 531 și 531 bis din 15 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform
anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 bis.

1. În tabel, după poziția 83 se introduc patru noi poziții, pozițiile 84-87, cu următorul cuprins:
Spitale
Nr. crt. Cod formular specific

DCI/afecțiune

UAT-uri
"84 L01XC17-NSCLC

NIVOLUMABUM - neoplasm bronhopulmonar, altul decât cel cu celule mici

85

L01XC17-RCC

NIVOLUMABUM - carcinom renal avansat

86

L01XX45

CARFILZOMIBUM

87

L033C-CG

TRASTUZUMABUM - neoplasm gastric"

2. Formularele specifice corespunzătoare pozițiilor nr. 4, 22, 72, 77 și 83 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5 la
prezentul ordin.
3. După formularul specific corespunzător poziției 83 se introduc patru noi formulare specifice corespunzătoare pozițiilor
84-87, prevăzute în anexele nr. 6-9 la prezentul ordin.

Serviciul
Resurse
Umane
Subordonate
UAT-uri

Art I. — (1) începând cu data de 1 iulie 2018, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea punctului de pensie se
majorează cu 10% şi este de 1.100 lei.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea
pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, în perioada 1 iulie— 31
decembrie 2018 nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari este de 640 lei.
Art. II. —Alineatul (3) al articolului 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 cota de contribuţie la fondul de pensii este de 3,75%.”
Art. III. — Alineatul (2) al articolului 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare

în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 115/2017,
se abrogă.
Art. IV. — Începând cu drepturile lunii ianuarie 2018, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul
şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10
decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi
se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12
luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului. Cuantumul minim al indemnizaţiei lunare nu poate fi mai mic decât
suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă, iar
cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei.”
2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
„(21) Valoarea indicatorului social de referinţă este cea prevăzută la art. 331 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare."
3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 5. — Cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 2 alin. (2) se majorează cu suma rezultată din aplicarea unui
coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină
gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.”
4. La articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Pe perioada suprapunerii situaţiilor prevăzute la alin. (2), cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzut la art. 2 alin. (2)
se majorează cu suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de
referinţă, pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea.”
Art. V. —Articolul 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial al
României,
Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 97. — Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 aprilie 2019, cu excepţia art. 95, care intră în vigoare la data de 1
februarie 2019."
Art. VI. — Începând cu data de 1 ianuarie 2018, articolul 31 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare,
se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 31. — (1) Cota de contribuţie individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuţie de asigurări sociale
prevăzută la art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Termenele de declarare şi de plată a sumelor reprezentând contribuţiile individuale ia bugetul de stat sunt cele
prevăzute de legislaţia fiscală pentru declararea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale.”
Art. VII. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în unităţile în care nu există încheiat contract/acord colectiv de muncă,’ iniţierea
negocierii colective este obligatorie, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 este
obligatorie negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare.
(3) În aplicarea prevederilor alin. (1)—(2) şi prin derogare de la prevederile art 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 62/2011,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile în care nu există sindicat reprezentativ afiliat la o
federaţie reprezentativă la sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor
adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţi ai federaţiei sindicale, în baza mandatului sindicatului, împreună cu
reprezentanţii salariaţilor.
(4) În aplicarea prevederilor alin. (1)—(2) şi prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 62/2011,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile în care nu există sindicat la negocierea
contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţii salariaţilor
împreună cu un reprezentant al unei federaţii reprezentative la sectorul de activitate sau a unei confederaţii sindicale
reprezentative la nivel naţional, la invitaţia reprezentanţilor salariaţilor.
(5) Prevederile alin. (1)—(4) se aplică în perioada 20 noiembrie—20 decembrie 2017.

7.

905/17.11.2017

Guvernul

OUG nr. 83/2017
cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2017

Direcţia
economică
Subordonate
UAT-uri

8.

905/17.11.2017

Guvernul

OUG nr. 83/2017
pentru rectificarea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul
2017

Direcţia
economică
Serviciul
Resurse
Umane
Subordonate
UAT-uri

ART. 1
Bugetul de stat pe anul 2017, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 şi nr. 127 bis din 17 februarie 2017,
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă.
ART. 2
(1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2017, detaliate pe capitole şi
subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017, pe capitole, titluri de
cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa nr. 2.
(3) Bugetul de stat pe anul 2017 se diminuează la venituri cu suma de 655,5 milioane lei, la
cheltuieli se majorează cu suma de 1.704,8 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de
2.360,3 milioane lei.
………………
ART. 1
Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017, aprobate
prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 7/2017, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 17 februarie 2017, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
ART. 2
(1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
2017, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt
prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2017 se
majorează la venituri cu suma de 323.000 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de
207.143 mii lei şi majorarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 115.857 mii lei,
iar la cheltuieli se majorează cu suma de 323.000 mii lei.
(3) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2017 se
majorează la venituri cu suma de 1.978 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeaşi sumă.
…………………..

***
Hotararea nr. 819/2017
pentru modificarea și completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul
Sibiu

Anexa 1

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Ocna Sibiului
BUNURI IMOBILE
Situația juridică actuală
Nr. Poziția în Cod de
crt. registru clasificare

0

1

2

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

3

4

Anul
dobândirii sau
al dării în
folosință

Valoare de
inventar

Denumire act
proprietate sau
orice alt act
doveditor

Nr. act

Dată act

5

6

7

8

9

CF Ocna Sibiului
nr. 102796

536

1.3.7

Înscris în CF nr. 102796 Ocna Sibiului, nr. cad. 102796,
Parcare auto intravilan, în suprafață de 25218 mp, categoria de folosință curți
construcții - parcare auto, cu acces de pe Str. Salinelor

Încheiere O.C.P.I. 59276 28.07.2016
2007

4489626.74

Hotărârea
Guvernului

1309

24.10.2007

HCL Ocna
Sibiului

23

24.05.2001

CF Ocna Sibiului
nr. 102795

537

1.6.2

Teren agrement Înscris în CF nr. 102795 Ocna Sibiului, nr. cad. 102795, nr. top.
Parc Statuia 2645/2/1/1/1/3, intravilan, în suprafață de 1715 mp, categoria de
Minerului
folosință curți construcții - zona agrement

Încheiere O.C.P.I. 73576 09.09.2016
2007

33932.00

Hotărârea
Guvernului

1309

2007

HCL Ocna
Sibiului

23

24.05.2001

CF Ocna Sibiului
nr. 100024
Înscris în CF nr. 100024 Ocna Sibiului, nr. cad. 100024, nr. top.
Stadion - zona 2645/2/1/1/10, intravilan, în suprafață de 14964 mp, categoria
agrement
de folosință curți construcții - zona agrement sportiv. Teren
sportiv
suprafață de joc 9476 mp, C1 - vestiar 115.65 mp, C2 - tribună
213.00 mp, an construire 1979

1.6.2

538

2007

701400.00
Teren 72912.00
C1 + C2

Încheiere O.C.P.I.

78479 17.10.2016
4706 25.01.2017

Hotărârea
Guvernului

1309

2007

HCL Ocna
Sibiului

23

24.05.2001

CF Ocna Sibiului
nr. 101351

539

1.4.6

Lacul Popular

Înscris în CF nr. 101351 Ocna Sibiului, nr. cad. 101351, nr.
parcelă 190/2/16, intravilan, în suprafață de 11873 mp,
categoria de folosință curți construcții - teren pentru agrement
Lacul Popular, cu acces de pe Str. Minei

Încheiere O.C.P.I.
2007

31976 21.04.2017
32759 21.04.2017

234915.00
Hotărârea
Guvernului

1309

2007

HCL Ocna
Sibiului

23

2001

Anexa 2
COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Ocna Sibiului
BUNURI MOBILE
Situația juridică actuală
Nr.
crt.

Poziția în
registru

Cod de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de
identificare

Anul dobândirii sau al
dării în folosință

Valoare de
inventar

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

Statuia
Minerului

Aleea Gării

1982

56.000

Donație fosta întreprindere
Independența Sibiu

-

-

2

Denumire act proprietate sau
orice alt act doveditor

Nr. Dată
act act

