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HOTĂRÂREA  NR.  97 

privind înscrierea în domeniul public al oraşului Ocna Mureş a terenului proprietate de 

 stat în suprafaţă de 15606 m.p. înscris în C.F. nr. 72833 Ocna Mureş, cu nr. 

 top. 924/2/1/4 – cu destinaţia de parc public, căi de acces şi parcare auto,  

în vederea clarificării situaţiei juridice a acestuia 
 

 

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

29.05..2014,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.477/22.05.2014, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler. 

       Având în vedere referatul şi raportul nr. 7289/26.05.2014 ale Biroului pentru urbanism, tehnic, 

investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului 

local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu art. 136, alin.(4) din Constituţia României, art. 554, art. 

858 şi urm. din Codul civil, Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările şi 

completările ulterioare şi H.G.R. nr.974/2002 privind atestarea domeniului public aş judeţului Alba, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba – ANEXA nr.10 – Inventarul 

domeniului public al oraşului Ocna Mureş, poziţia nr.370;  

       În temeiul art. 36 alin. (2) lit.c), art.45, p-ctul.1, art.115 şi alin.(1) lit.b) 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 aprobă înscrierea în domeniul public al oraşului Ocna Mureş a terenului proprietate de 

stat în suprafaţă de 15606 m.p. înscris în C.F. nr. 72833 Ocna Mureş, cu nr.  top. 924/2/1/4 – cu 

destinaţia de parc public, căi de acces şi parcare auto, în vederea reglementării situaţiei juridice a 

acestuia. 

 

       Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu; 
 

 

       Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcţia economică; 

       - Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ; 

       - Compartimentul juridic în vederea asigurării înscrierilor în cartea funcciară; 
 

Ocna Mureş, 29.05.2014 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

      PROF. HERŢEG HOREA                                                            SECRETAR ORAS 

                                                                                           JR. FLORINEL NICOARĂ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSN/PSN; EXPL.8; ANEXE:0;                                          NOTĂ:  Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:15  Voturi “pentru”: 15;  


