ROMÂNI
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 5
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinara la data de
31.01.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.27 din 25.01.2011, de către primarul
oraşului Ocna Mureş.
Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind inscrierea in domeniul privat al orasului Ocna
Mures a imobilului “teren construibil” proprietate de stat, în suprafaţă de 250 m.p., situat
administrativ în oraşul Ocna Mureş, strada Dîmbului, nr.39 judeţul Alba, înscris în C.F. nr.71243
Ocna Mureş (provenită din conversia de pe hârtie a C.f. nr.3907), cu nr.top. 1454/135, în vederea
clarificării situaţiei juridice a acestuia, proiect initiat de catre domnul primar al oraşului Ocna Mureş,
prof. Augustin Drăguţ.
Văzând referatul şi raportul nr.19316/12.01.2011 ale compartimentului pentru urbanism, tehnic,
investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ;
Având în vedere art.136 din Constitutia Romaniei, Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind
administraţia publică locală, republicată in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
coroborate cu Legea nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare, Legea nr 7/13.03.1996, cu modificarile si completarile
ulterioare si Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I nr 634/13.10.2006 pentru aprobarea
Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea
inscrierii in cartea funciara;
În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicata;
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: (1) Se aproba inscrierea in domeniul privat al orasului Ocna Mures a
imobilului “teren construibil” proprietate de stat, în suprafaţă de 250 m.p., situat administrativ în
oraşul Ocna Mureş, strada Dîmbului, nr.39 judeţul Alba, înscris în C.F. nr.71243 Ocna Mureş
(provenită din conversia de pe hârtie a C.f. nr.3907), cu nr.top. 1454/135, în vederea clarificării
situaţiei juridice a acestuia.
(2) Se solicita O.C.P.I Alba - Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Aiud efectuarea
operatiunilor mai sus aprobate in cartile funciare corespunzatoare.
(3) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif;
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Compartimentul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ;
- Compartimentul juridic în vederea asigurării înscrierii în cartea funciară corespunzătoare a
operaţiunilor aprobate prin prezenta hotărâre;
Ocna Mureş, 31.01.2011
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
JR. FLORIN AUREL POPA
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