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            R O M Â N I A 

          JUDETUL ALBA 

    ORASUL OCNA MURES 

      CONSILIUL LOCAL 

    

 

 

HOTĂRÂREA NR.146 

privind exprimarea acordului de preluare, în domeniul public al Oraşului Ocna Mureş, a 

Podului de cale ferată peste Râul Mureş, situat pe linia C.F. Războieni-Uioara, km.3 +104, 

în vederea redeschiderii circulaţiei rutiere şi pietonale   

 

 

 

        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinara  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. Silviu Vinţeler. 

        Având in vedere: adresa nr. 5.1/1425/27.09.2012 a Companiei Naţionale de Căi Ferate 

“CFR”S.A. – Direcţia tehnică, înregistrată la Primăria Ocna Mureş cu nr. 12846/16.10.2012, 

referatul şi raportul nr. 12845/19.10.2012 ale Serviciului pentru urbanism, tehnic, investiţii, 

disciplina în construcţii, spaţiu locativ şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local 

al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu prevederile cuprinse în Codul civil, Legea nr. 

213/17.11.1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile si completarile ulterioare  ; 

        În temeiul: art.36 alin. (6) lit.a) pct.13 şi art 45 din Legea nr.215/23.04.2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,  

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

       Art. 1: Se exprimă acordul de preluare, în domeniul public al Oraşului Ocna Mureş, a 

Podului de cale ferată peste Râul Mureş, situat pe linia C.F. Războieni-Uioara, km.3 +104, în 

vederea redeschiderii circulaţiei rutiere şi pietonale. 
 

       Art. 2: 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; 

       - Serviciul buget-contabilitate, resurse umane; 

       - Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ; 
 

Ocna Mures, la 25.10.2012 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZA, 

                 PROF. ION VINŢELER                                                    SECRETAR ORAŞ 

                                                                                              JR. FLORINEL  NICOARĂ 

 

 

 

 

 

 

 
PSN/PSN; EXPL.8; ANEXE.O;     NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:17 ; Voturi “pentru”:17;  


