ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.212
pentru modificarea şi completarea HCLOM NR.131/31.07.2013 privind
aprobarea condiţiilor de preluare în domeniul public al Oraşului Ocna
Mureş, a Podului de cale ferată peste Râul Mureş,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 27.11.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1611/20.11.2014, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Având în vedere: adresa nr. 120/5/199/2014 a Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR”
S.A. – Direcţia tehnică, înregistrată la Primăria Ocna Mureş cu nr. 16740/05.11.2014, referatul
şi raportul de specialitate nr. 16740/13.11.2014 ale Biroului 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 +105, 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: Hotărârea nr.131/31.07.2013 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş se modifică
şi se completează după cum urmează:
a. În tot cuprinsul Hotărârii nr.131/31.07.2013 se înlocuieşte sintagma “în vederea
redeschiderii circulaţiei rutiere şi pietonale” cu sintagma “în vederea redeschiderii
circulaţiei feroviare, rutiere şi pietonale”;
b. A patra liniuţă din cuprinsul art.1 al Hotărârii nr.131/31.07.2013 se modifică şi va avea
următorul conţinut:
“ – permite circulaţia trenurilor aparţinând gestionarului de infrastructură feroviară
precum şi oricăror alţi operatori feroviari, între Războieni şi antestaţia Uioara, fără
pretenţii financiare pe toată durata existenţei liniei de cale ferată;
c. După liniuţa a cincea din cuprinsul art.1 al Hotărârii nr.131/31.07.2013 se introduce o
nouă liniuţă – a şasea – care va avea următorul conţinut:
“ – staţia CF Uioara va rămâne funcţională şi în continuare, transferul realizânduse doar pentru readucerea în parametrii funcţionali a căii ferate peste râul Mureş
(respectiv a căii rutiere şi pietonale conform proiectului d ereparaţie a podului) fiind
exclusă varianta casării şi valorificării podului ca fier vechi, precum şi schimbarea
destinaţiei acestuia;”
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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;
- Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” S.A. – Sucursala “CENTRUL REGIONAL DE
EXPLOATARE, ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII CF”
cu sediul în Braşov, strada
Politehnicii, nr.1, jud. Braşov
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane;
- Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ;
Ocna Mureş, 27.11.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
JR. ARON MARIN

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

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
JR. NICOARĂ FLORINEL

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