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HOTĂRÂREA NR. 83 
 

privind aprobarea prelungirii străzii Mihai Eminescu din oraşul Ocna Mureş  
 
 
        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă “de îndată”  la data de 
11.07.2012,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.590 din 10.07.2012, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler. 
        Văzând referatul raportul nr.7745/11.07.2012  ale serviciului pentru urbanism, tehnic, investiţii, 
disciplina in constructii, spatiu locativ din care rezultă necesitatea executării unei prelungiri a străzii 
Mihai Eminescu din Ocna Mureş până la strada Nicolae Iorga în urma distrugerii intersecţiei dintre 
cele două străzi la evenimentul care a avut loc în data de 22 decembrie 2010, Memoriul justificativ 
nr. 1233/06.03.2012 al S.C. MINESA S.A. privind refacerea legăturii între str. Mihai Eminescu şi str. 
Nicolae Iorga precum şi avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către Poliţia oraşului Ocna 
Mureş prin adresa nr.335284/11.07.2012; 

        Având în vedere  art.136 din Constitutia Romaniei, art.3, art. 8 şi Anexa - punctul III.1. din Legea 
nr. 213/17.11.2008 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, 
art. 8, art. 10, art. 22, art. 33 şi urm. din O.G. nr.43/28.08.1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  art.1 alin. (4) din O.U.G. nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.L.O.M. 
nr.27/29.02.2012, 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. 36, alin. (1) şi alin. (5) şi art.45 din Legea nr.215/23.04.2001 privind 
administraţia publică locală, republicată in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,  

   
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  
            Art.1:  Se aprobă prelungirea străzii Mihai Eminescu din oraşul Ocna Mureş, cu o lungime de  
138 m şi lăţime de 5 m, din care 90 m lungime/5 m lăţime pe drumul de acces în parcul oraşului şi 
respectiv 48 m lungime/5 m lăţime pe terenul proprietate privată a oraşului Ocna Mureş în 
suprafaţă de 367 m.p.,  identificat cu C.F. nr.71930 Ocna Mureş – nr. C.F. vechi 1184 Ocna Mureş, nr. 
cad. 287 şi nr. top. 970/3, 971/2/3, care va permite circulaţia până la strada Nicolae Iorga, ca 
variantă provizorie până la finalizarea studiilor privitoare la urmările evenimentului produs în data 
de 22.12.2010 soldat cu deteriorarea intersecţiei dintre cele două străzi menţionate. 
 
            Art. 2:  Se aprobă trecerea, din domeniul privat în domeniul public al oraşului Ocna Mureş a 
terenului în suprafaţă de 367 m.p.,  identificat cu C.F. nr.71930 Ocna Mureş – nr. C.F. vechi 1184 
Ocna Mureş, nr. cad. 287 şi nr. top. 970/3, 971/2/3, situat administrativ în oraşul Ocna Mureş, în 
prelungirea străzii Mihai Eminescu, în vederea clarificării situaţiei juridice a acestuia. 

            Art. 3: În vederea asigurării în cele mai bune condiţii a circulaţiei publice pe traseul identificat 
la art. 1, se aprobă Schiţa privind amplasarea mijloacelor de semnalizare rutieră conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
 
            Art. 4:  Împotriva prezentei hotărâri persoanele interesate pot depune plângere la Tribunalul 
Alba, în termenul şi condiţiile stabilite prin Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
            Art. 5:  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.        

 
 
 
Se comunică la: 
       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Poliţia oraşului Ocna Mureş; 
       - Serviciul Public Poliţia Locală Ocna Mureş; 
       - Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ; 

       - Serviciul buget-contabilitate, resurse umane, informatizare pentru efectuarea modificărilor în 
inventarul bunurilor oraşului Ocna Mureş; 
       - Serviciul pentru administrarea domeniului public şi privat al oraşului Ocna Mureş; 
       - Compartimentul juridic în vederea demersurilor necesare şi înscrierea în cartea funciară 
corespunzătoare a operaţiunilor aprobate prin prezenta hotărâre; 
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Ocna Mureş, 11.07.2012 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PROF. ION VINŢELER 
 

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR ORAŞ 
JR. FLORINEL  NICOARĂ 

 
 
 

PSN/PSN 
EXPL.3; ANEXE.1;     NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 16; Voturi “pentru”: 16;  


