ROMÂNIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR 145
privind aprobarea inscrierii, in domeniul privat al orasului Ocna Mures a imobilului inscris in
CF 71383 Ocna Mures, cu nr top 1210/1/8/24/1/2 in suprafata de 956 mp, situat administrativ in
Ocna Mures, strada Aleea independentei, in spatele blocului nr 23, jud.Alba, parcelarea acestui
imobil in doua parcele si anume: parcela nr 1 cu nr top 1210/1/8/24/1/2/1-alei, spatii verzi si teren
construibil in suprafata de 902 mp si parcela nr 2 cu nr top 1210/1/8/24/1/2/2-curti, constructii in
suprafata de 54 mp, conform documentatiei care face parte integranta din prezenta hotarare”
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
25.10.2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 875 din 17.10.2012, de către primarul
oraşului Ocna Mureş,jr Vinteler Silviu;
Având în vedere referatul şi raportul nr.4768/24.04.2012 al biroului pentru urbanism, tehnic,
investiţii, disciplina in constructii si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
orasului Ocna Mures coroborate cu prevederile cuprinse in 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 modificările şi completările ulterioare si OUG nr.54/28.06.2006;
În temeiul art.45, p-ctul.3 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică
locală;
HOTĂRĂŞTE:
Articol 1.: - Se aproba inscrierea, in domeniul privat al orasului Ocna Mures a imobilului
inscris in CF 71383 Ocna Mures, cu nr top 1210/1/8/24/1/2 in suprafata de 956 mp, situat administrativ
in Ocna Mures, strada Aleea independentei, in spatele blocului nr 23, jud.Alba.
Articol 2: - Se aproba parcelarea acestui imobil in doua parcele si anume: parcela nr 1 cu nr top
1210/1/8/24/1/2/1-alei, spatii verzi si teren construibil in suprafata de 902 mp si parcela nr 2 cu nr top
1210/1/8/24/1/2/2-curti, constructii in suprafata de 54 mp, conform documentatiei care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Documentatia de parcelare anexata face parte integranta din prezenta hotarare.
Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului
Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Biroul pentru urbanism, tehnic, investitii constructii;
- Cartea Funciară Aiud;
Ocna Mureş, 25.10.2012
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
VINTELER ION
SECRETAR ORAS OCNA MURES
JR. NICOARA FLORIN
REDACTAT,
EC. TIUCA ORIAN MIHAELA
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Nota: consilieri in functie:17, prezenti:17; voturi pentru:12

