
         R O M Â N I A 

             Judeţul Alba 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

       CONSILIUL LOCAL   

 

 

HOTĂRÂREA NR 15 
privind înscrierea, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a  imobilelor prprietate de stat  în 

suprafata de 787 mp (nr CF vechi 628) inscris in  CF 72794 Ocna Mures, cu nr top 1238 şi 1239, casă, 

magazie şi curte,  situat administrativ in Ocna Mures str. M. Viteazul,  nr. 41, jud. Alba, în care  a 

funcţionat dispensarul veterinar. 

 

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

de 30.01.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 97/24.01..2014 de către primarul 

oraşului Ocna Mureş. 

         Având în vedere referatul şi raportul nr.984/24..01.2014 ale Serviciului urbanism, tehnic, 

investiţii,  constructii, avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local coroborate cu 

prevederile cuprinse la art.136 din Constitutia Romaniei, art.553 din Legea nr.287/2009 privind 

Codul Civil, art. 4 din Legea nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, 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 p-ctul 2 litera c art. 45 şi art. 115 alin.(1) lit.b) 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 : 
                  
         Art. 1:  Se aproba înscrierea, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a imobilelor 

proprietate de stat  în suprafaţă de 787 mp, situate administrativ in Ocna Mures str. Mihai Viteazul,  

nr. 41, jud. Alba,  compuse din construcţii - casă având cad C1, magazie având cad. C 2 şi teren 

intravilan cu destinaţia curţi, construcţii, identificate cu C.F. nr 72794- Oraşul Ocna Mureş (nr CF 

vechi 628), nr top 1238 şi 1239, în vederea clarificării situaţiei juridice a acestora. 
 

        Art. 2- Se solicita O.C.P.I. Alba – BCPI Aiud efectuarea operatiunii mai sus aprobata in 

cartea funciară corespunzatoare. 
 

        Art. 3: Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste primarul 

orasului Ocna Mures, jur. Vinţeler Silviu . 

  Se comunica la: 

 -Institutia Prefectului- judetul Alba; 

 -Primarul orasului Ocna Mures,  

-Serviciul   urbanism, tehnic, investiţii, constructii; 

-Compartimentul juridic; 

Ocna Mureş, 30.01.2014 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

PROF. MARELE ADRIAN CRISTIAN                                                           SECRETAR ORAS  

                                                                                                                    JR. NICOARĂ FLORINEL  

 

 

 

 

 

 
PSN/PSN.Ex.7.Anexe:0.                                            Notă: consilieri în funcţie:17  prezenţi: 17; voturi pentru: 17.       


