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            ROMANIA             

           Judeţul Alba 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL  
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 174 

privind acceptarea donaţiei pentru terenul proprietate privată a unor persoane fizice - teren 

arabil în suprafaţă de 941 m.p.,  înscris în C.F. nr. 71985 Ocna Mureş  (nr. cf vechi 3852), cu 

nr. top. 233/12, în vederea prelungirii străzii Ciocârliei din oraşul Ocna Mureş, 

 

 

 

          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

29.11.2012,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1925/22.11.2012, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş. 

       Având în vedere cererea înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş cu nr. 

11536/05.10.2012, referatul şi raportul nr. 11536/26.11.2012 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 art. 863, lit. c) din Codul civil ; 

        În temeiul prevederilor cuprinse la art.36, alin.(6), lit.a), pct.11 şi 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 : 
 

          Articol unic:  (1) Se acceptă oferta de donaţie şi pe cale de consecinţă, aprobă încheierea 

unui contract de donaţie între proprietarii persoane fizice, în calitate de donator, pe de o parte,  şi 

Oraşul Ocna Mureş, în calitate de donator, pe de altă parte, privitor la imobilul teren arabil liber de 

sarcini, în suprafaţă de 941 m.p.,  înscris în C.F. nr. 71985 Ocna Mureş  (nr. cf vechi 3852), cu nr. 

top. 233/12, în vederea prelungirii străzii Ciocârliei din oraşul Ocna Mureş. 
 

         (2) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea 

contractului de donaţie la notarul public se mandatează domnul jr. Silviu Vinţeler – primarul 

oraşului Ocna Mureş. 
 

       Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

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

       - Serviciul administraţia publică locală, secretariat, juridic, relaţia cu societatea civilă din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş; 

 

Ocna Mures, 29.11.2012 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   CONTRASEMNEZĂ, 

            JR. PODARIU PAVEL                                                              SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                JR. FLORINEL  NICOARĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

PSN/PSN; EXPL.3; ANEXE.0;     NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 15; Voturi “pentru”:15;  
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HOTĂRÂREA NR. 323 

privind acceptarea donaţiei făcute către Consiliul local al municipiului Alba Iulia a 

unor immobile – drumuri, situate în Oarda de Sus, str.Victoriei FN 

 

 
 

 Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în şedinţă ordinară;  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la acceptarea donaţiei făcute către 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia a unor imobile– drumuri, situate în Oarda de Sus, 

str.Victoriei FN;  

 Având  în vedere PUZ-ul avizat prin Hotărârea nr.287/2012 a Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 75444 /2012  al Serviciului public 

comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local şi avizul favorabil 

al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;           

 Văzând prevederile Legii nr. 7/1996 -Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, 

republicata, modificata si completata, ale Ordinului Directorului General al Agentiei 

Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006 modificat si completat si ale 

Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările şi completările 

ulterioare;   

 În temeiul prevederilor art. 36(2) lit "c", art.45 (3), art. 121(3) şi ale art.115
 
(1) lit “b” 

din Legea nr.215/2001 privind administraţia  publică locală, republicată, modificată şi 

completată, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1 Acceptă donaţia făcută Consiliului local, constând  în imobile - drumuri  situate  

în  Oarda de Sus, str.Victoriei FN, înscrise in C.F. nr. 76149 Alba Iulia - Oarda cu nr. 

cadastral 76149 - drum  în suprafaţă de 610 mp si C.F 87470 Alba Iulia- Oarda cu 

nr.cadastral 87470 - drum în suprafata de 23 mp,  efectuată de către Anghel Razvan Claudiu. 

           Art.2 Declară  imobilele (drumuri) cu  nr.cadastral 76149 - în suprafaţă de 610 mp si 

nr.cadastral 87470- in suprafata de 23 mp, situate  în  Alba Iulia - Oarda de Sus, ca  facand  

parte din domeniul public al municipiului Alba Iulia. 

 Planul de situaţie şi inventarul de coordinate fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.3 Serviciul public comunitar pentru cadastru si agricultura si Serviciul 

administrarea domeniului public si privat din subordinea Consiliului local al municipiului 

Alba Iulia vor duce la indeplinire sarcinile din prezenta hotarare. 

 Art.4 Hotararea se comunica: 

 - Primarului municipiului Alba Iulia 

 - Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba 

 - Serviciului public comunitar pentru cadastru  si  agricultura  

 - Directiei tehnice, dezvoltare 

 - Serviciului administrarea domeniului public si privat 

 - Directiei cheltuieli 

 - Domnului Anghel Razvan Claudiu  

 
Alba Iulia, 23 octombrie 2012  
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Preşedintele şedinţei,   Contrasemnează, 

Consilier     Secretar 

Albani Rocchetti Simone    Jeler Marcel 
 
P.M. 3ex 

 


