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         R O M Â N I A 

             Judeţul Alba 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

    CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂREA NR 96 

privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a unui  teren în suprafaţă de 

700 mp, înscris în Cf nr 72121-Ocna Mureş (provenită din conversia de pe hârtie a CF  nr. 129 

Războieni)  cu nr top 359/2/8 situat în Ocna Mureş, sat Războieni, str. Garii, nr 229 F. 

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

de 30.05.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.421/21.05.2013, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş; 

          Având în vedere referatul şi raportul nr.4859/04.04.2013 ale Serviciului  pentru urbanism, 

tehnic, investiţii, constructii, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului 

Ocna Mureş,  coroborate cu  Legea nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia şi Legea nr.7/1996, republicată, cu modificările ulterioare;  

              În temeiul art36 p-ctul 2 litera c) şi art.45, p-ctul 3 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 

privind administraţia publică locală, republicata; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

                  Art.1:  Se aproba înscrierea, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş, a unei 

suprafeţe de teren in suprafata de 700 mp, inscris in  CF 72121 Ocna Mures, (provenită din 

conversia de pe hârtie a CF nr 129 Războieni)  cu nr top 359/2/8, situat administrativ in Ocna 

Mures sat Războieni., str. Gării, nr 229 F. 

                  Art.2:  - Se solicita O.C.P.I. Alba – Biroul de carte funciara Aiud efectuarea operatiunii 

mai sus aprobata in cartea funciară corespunzatoare,  

       Art.3:  Cu ducerea la indeplinirea a prevederilor prezentei hotărâri se imputerniceşte 

primarul oraşului Ocna Mures, jr. Silviu Vinţeler . 

  Se comunică la: 

 -Institutia Prefectului- judetul Alba; 

 -Primarul orasului Ocna Mures,  

-Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, construcţii; 

-Compartimentul juridic şi contencios, în vederea asigurării înscrierii în cartea funciară a 

operaţiunilor aprobate prin prezenta hotărâre; 

             Ocna Mureş, 30.05.2013 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                               CONTRASEMNEAZĂ,                                              

ING. VASILE STĂNESCU                                                                        SECRETAR ORAŞ                                                                                                                                                                   

                                                                                                                 JR. FLORIN NICOARĂ    
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EX6;  

ANEXE.0;                  NOTĂ:CONSILIERI ÎN FUNCŢIE :17, PREZENŢI:16; VOTURI PENTRU: 16; 

 

 
 

 


