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         R O M Â N I A 
             Judeţul Alba 
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 
      CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂREA NR 53 
 
         CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
26.04..2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.345/19.04.2012, de către primarul oraşului 
Ocna Mureş. 
              Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind aprobarea înscrierii, în domeniul privat al 
oraşului Ocna Mureş a unei suprafete de teren construibil in suprafata de 250 mp, inscris in CF 71852 Ocna 
Mures cu nr top 1454/88 situat administrative in Ocna Mures, strada Narciselor, nr. 10 initiat de catre 
primarul orasului Ocna Mures, prof. Drăguţ Augustin Iosif; 
             Văzând referatul şi raportul nr.4734/23.04..2012 ale Biroului pentru urbanism, tehnic, investiţii, 
disciplina in constructii, spatiu locativ; 
             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, Decretul-Lege nr.115/1938, cu modificările ulterioare şi 
Legea nr.7/1996, republicată, cu modificările ulterioare;  
              În temeiul art.45, p-ctul 3 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, 
republicata; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
                  Art.1:  Se aproba înscrierea, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş, a unei suprafete de 
teren construibil in suprafata de 250 mp, inscris in CF 71852 Ocna Mures cu nr top 1454/88 situat 
administrative in Ocna Mures, strada Narciselor, nr. 10. 
                  Art.2:  - Se solicita O.C.P.I. Alba – Biroul de carte funciara Aiud efectuarea operatiunii mai sus 
aprobata in cartea funciare corespunzatoare,  
 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, disciplina in constructii, spatiu locativ; 
-Compartimentul juridic şi contencios, în vederea asigurării înscrierii în cartea funciară a 

operaţiunilor aprobate prin prezenta hotărâre; 
             Ocna Mureş, 26.04.2012 
PRRESEDINTE DE SEDINTA,                                                           CONTRASEMNEAZA, 
    ING. POPA IOAN                                                                              SECRETAR ORAS 
                                                                                                              JR. FLORIN NICOARA 
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NOTĂ:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi din totalul de 17 consilieri în funcţie 
 
 

 


