ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 158
privind înscrierea în domeniul privat a imobilului-teren categoria de folosinţă curţi, construcţii,
înscris in CF. 73273 Ocna Mureş, cu nr top 359/2/3 în suprafaţă de 700 mp, situat în Ocna
Mureş, sat Razboieni-Cetate, str. Gării, nr 229 K
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinara la data de
28.08.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 812/22.08.2014 de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr. 11335/26.08.2014 întocmite de către
Serviciul pentru urbanism, tehnic, investitii, constructii, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliul
Local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu Legea nr 7/13.03.1996 privind cadastrul şi publicitatea
imobiliară, republicată, 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. (2) lit.c) şi art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind
administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă înscrierea în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a imobilului teren
categoria de folosinţă curţi, construcţii, inscris in CF. 73273 Ocna Mureş, cu nr top 359/2/3 în
suprafaţă de 700mp, situat în Ocna Mureş, sat Razboieni-Cetate, str. Gării, nr 229 K, în vederea
clarificării situaţiei juridice a acestuia.
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Se comunică la:
- Instituţia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, construcţii,
-Compartimentul juridic în vederea asigurării înscrierii operaţiunilor în cărţile funciare
corespunzătoare;
Ocna Mureş, 28.08.2014
PRREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
STOICA ALIN SEBASTIAN

TOM/TOM; EXPL.3; ANEXE.0;

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAS
JR. FLORINEL NICOARĂ

NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 15; Voturi “pentru”: 15.
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