ROMÂNIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
Consiliul local
HOTĂRÂREA NR 172
Privind trecerea staţiei de epurare a oraşului Ocna Mureş din domeniul public in domeniul privat al
oraşului Ocna Mureş in vederea demolării ei, imobil inscris in CF 70565 Ocna Mureş, cu nr cadastralnr top 70565 si este formnat din teren si constructţiile de pe el
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
29.11.2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr 1925 din 22.11..2012, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu;
Având în vedere referatul si raportul nr nr.11330/26.11.2012 al Biroului Urbanism, tehnic,
investiţii, construcţii, avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local coroborate cu Legea nr
213/1998;
În temeiul art.36 alin. 2 litera c si art.45, p-ctul.1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind
administraţia publică locală, republicată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: - Se aproba trecerea staţiei de epurare a oraşului Ocna Mureş din domeniul public in
domeniul privat al oraşului Ocna Mureş in vederea demolării ei, imobil inscris in CF 70565 Ocna
Mureş, cu nr cadastral-nr top 70565 si este formnat din teren si constructţiile de pe el după cum
urmează:
- nr. cad/nr. top 70565-C1……………………………deznisipator
- nr. cad/nr. top 70565-C2……………………………decantoare primare
- nr. cad/nr. top 70565-C3…………………………..bazin aerare
- nr.cad/nr. top 70565-C4……………………………decantor secundar
- nr. cad/ nr. top 70565-C5………………………… staţie pompe
- nr. cad/nr top 70656-C6……………………………gazometru
- nr. cad/nr top 70656-C7……………………………bazin fermentare
-nr. cad/ nr. top 70565-C8…………………………….centrala termică
-nr cad/ nr. top 70565-C9…………………………….laborator
-nr cad/nr. top 70565-C10……………………………..staţie pompe
-nr cad/nr. top 70565-C11…………………………….casă paznic
.
Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului
Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu;
Se comunică la:
- Instituţia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Biroul urbanism, tehnic, investiţii, construcţii.
Ocna Mureş, 29 noiembrie 2012
PREŞEDINTE DE SŞEDINŢĂ
JR. PODARIU PAVEL
RED/DACT:T.O.M.
EX:3 ANEXE:1

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORIN NICOARĂ

NOTĂ: CONSILIERI IN FUNCŢIE: 17 PREZENŢI: 15, VOTURI PENTRU: 15

