ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 88
privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri având ca proprietar
Oraşul Ocna Mureş, pe de o parte şi dl. Bartha Balas, pe de altă parte.

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la data
de 17.05.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.400/13.05.2013, de către primarul
oraşului Ocna Mureş.
Având în vedere referatul raportul nr.7989/17.05.2013 ale Serviciului pentru urbanism, tehnic,
investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ din care rezultă necesitatea efectuării unui schimb de
terenuri între Oraşul Ocna Mureş şi dl. Bartha Balas, în vederea amenajării unui drum ocolitor al
oraşului Ocna Mureş care să facă legătura cu comuna Noşlac, coroborate cu art.136 din Constitutia
Romaniei, art.554 şi art. 858 şi urm. din Noul Cod Civil, 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, 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), art.45 şi art.121, alin. (1), (2) şi (4) din Legea
nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se aprobă efectuarea unui schimb de terenuri, între Oraşul Ocna Mureş, reprezentat prin
Consiliul local al oraşului Ocna Mureş, pe de o parte şi domnul Bartha Balas, domiciliat în oraşul
Ocna Mureş, str. Ştefan Augustin, nr. 19, jud. Alba, pe de altă parte, după cum urmează:
- Oraşul Ocna Mureş dă în schimb, fără plată de sultă, domnului Bartha Balas, terenul
proprietate privată a oraşului Ocna Mureş înscris în C.F. nr 72053 Ocna Mureş, cu nr.
cad./top. 72053 în suprafaţă de 11025 m.p., situat administrativ în Ocna Mureş, în locul
numit “Berc”, având valoarea de piaţă estimată la suma de 5237,98 lei , cota întreagă de
proprietate de 1/1 părţi din terenul în cauză şi primeşte în schimb, de la domnul Bartha Balas,
tot fără plată de sultă, terenul proprietatea acestuia, înscris în C.F. nr. 72176 Ocna Mureş cu nr
cad./top. 72176 în suprafaţă de 11025 m.p., situat administrativ în Ocna Mureş în locul numit
,,Berc” având valoarea de piaţă estimată la suma de 5237,98 lei , cota întreagă de 1/1 părţi a
persoanei în cauză.
Art.2 – Rapoartele de evaluare ale celor două terenuri ce formează obiectul schimbului aprobat
conform art. precedent, întocmite de evaluatorul autorizat UNEAR ing. Marcu Maria, însuşite de
către consiliul local şi anexate, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, incluisiv cu semnarea
contractului în formă autentică la notarul public se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, jr.
Silviu Vinţeler.
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Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane, pentru efectuarea modificărilor în inventarul
bunurilor oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul pentru administrarea domeniului public şi privat al oraşului Ocna Mureş;
Ocna Mureş, 17.05.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ING. VASILE STĂNESCU

PSN/PSN; EXPL.8; ANEXE.2;

NOTĂ:

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 16; Voturi “pentru”: 16;

2

,

