
R O M Â N I A
        JUDETUL ALBA
    ORAŞUL OCNA MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 128
privind aprobarea actualizării datelor referitoare la categoria de folosinţă a terenurilor, conform cu

documentaţia, întocmită de ing. Lazăr Raluca Roxana pentru terenurile înscrise în CF.72809,72808 şi
72807.

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
25.06.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.573/18.06.2015, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.

Având în vedere referatul şi raportul nr.8989/19.06.2015 ale Biroului pentru urbanism, tehnic,
investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului
local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu prevederile cuprinse la art.136 din Constituţia României,
Legea nr.7/13.03.1996, cu modificările şi completările ulterioare şi art.111, alin(1) şi alin(2) lit g)
din Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. nr.700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de
avizare, recepţie şi însriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările
ulterioare;
        În temeiul art.36, alin. (2) litera c), art.45 alin.(3) şi art.115, alin.(1) litera b) din Legea nr.215
din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1: Se aprobă actualizarea datelor referitoare la categoria de folosinţă a terenurilor
identificate astfel:

- în C.F. 72809-nr.parcelă 10/2/3, terenul în suprafaţă de 16179 mp., are următoarea
folosinţă: 2683 mp.-curţi, construcţii şi 13496 mp.-halda de reziduri –neproductiv;

- în C.F. 72808-nr.parcelă 10/2/2, terenul în suprafaţă de 969 mp., are următoarea
folosinţă: 802 mp.-curţi, construcţii şi 167 mp.-halda de reziduri-neproductiv;

- în C.F. 72807-nr.parcelă 10/2/1, terenul în suprafaţă de 7000 mp., are următoarea
folosinţă: 5382 mp.-curţi, construcţii şi 1618 mp.-halda de reziduri-neproductiv;

Art. 2: Documentaţia tehnică de identificare întocmită de ing. Raluca Roxana Lazăr însuşită de
Consiliul local Ocna Mureş şi anexată face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.

  Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ;
- Compartimentul juridic pentru asigurarea încrierii operaţiunulor la Cartea Funciară Aiud;

Ocna Mureş, 25.06.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
PROF DRĂGUŢ AUGUSTIN IOSIF p.SECRETAR  ORAŞ

  JR. PANDOR  NICUŞOR
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