ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.131
privind aprobarea condiţiilor 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 ordinară la
data de 31.07.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.654/17.07.2013, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Având în vedere: adresa nr. 5/1/474/03.04.2013 a Companiei Naţionale de Căi Ferate
“CFR” S.A. – Direcţia tehnică, înregistrată la Primăria Ocna Mureş cu nr. 9424/04.06.2013,
Documentul de avizare favorabilă nr. 220 emis de către Compania Naţională de Căi Ferate
“CFR” S.A. – Bucureşti, Sucursala “CENTRUL REGIONAL DE EXPLOATARE,
ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII C.F.” BRAŞOV – Consiliul Tehnico-Economic conform
Procesului verbal nr.21 din 10.06.2013, înregistrat la Primăria Ocna Mureş cu nr.
10260/19.06.2013, referatul şi raportul de specialitate nr. 11966/23.07.2013 ale Serviciului
pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ coroborate cu
prevederile cuprinse în art.554, art.858 şi urm. din Codul civil, Legea nr. 213/17.11.1998
privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare şi Hotărârea
nr.146/25.10.2012 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş 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 ;
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,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: În vederea preluării, din domeniul public al Statului Român şi din administrarea
Ministerului Transporturilor – Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” S.A. – Bucureşti, în
domeniul public al Oraşului Ocna Mureş şi în administrarea Consiliului local al oraşului Ocna
Mureş, a Podului de cale ferată peste Râul Mureş, situat pe linia C.F. Războieni-Uioara, km.3
+104, pentru redeschiderii circulaţiei rutiere şi pietonale, Consiliul local al oraşului Ocna Mureş
îşi asumă obligaţia de respectare a condiţiilor în care se va prelua podul în cauză, după cum
urmează:
-

-

Consiliul local Ocna Mureş:
asigură efectuarea unei noi expertize tehnice care, împreună cu documentaţia necesară
executării lucrărilor de consolidare să fie supusă avizării CENTRULUI REGIONAL DE
EXPLOATARE, ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII C.F. BRAŞOV;
asigură executarea lucrărilor de consolidare necesare pentru punerea în siguranţă a
podului în scopul asigurării traficului greu şi a convoaielor feroviare;
asigură realizarea unui sistem de semnalizare corespunzător pentru circulaţia combinată
feroviară/rutieră/pietonală;
permite circulaţia trenurilor între Războieni şi antestaţia Uioara fără pretenţii financiare;
ia act de faptul că asigurarea mentenanţei căii ferate pe pod la periodicităţile
instrucţionale şi a intervenţiilor în caz de deranjamente se face de către Secţia L7 Târgu
Mureş (calea ferată de pe pod va rămâne în gesziunea Secţiei L7 Târgu Mureş);
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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;
- Consiliul Judeţean Alba ;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane;
- Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ;
Ocna Mureş 31.07.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PROF BACIU IOAN

TOM/TOM. Ex:3; anexe:0.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
JR. NICOARĂ FLORIN

NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:15; Voturi ,,pentru”: 15.
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