ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
PRIMARUL

HOTĂRÂREA NR. 79
pentru clasificarea unor drumuri din perimetrul UAT Orașul Ocna Mureș ca
drumuri vicinale și cuprinderea acestora în inventarul bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al UAT Orașul Ocna Mureș.
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară
la data de 31.03.2016, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.326/24.03.2016, de
către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr.4982/30.03.2016 ale
Compartimentului agricol, cadastru agricol şi avizele favorabile ale comisiilor de specialitate
ale consiliului local, coroborate cu prevederile cuprinse la art. 136 din Constituţia României,
art. 3, alin. (4) şi Anexa secţiunea III, punctul 1 din Legea nr. 213/1998, actualizată și art. 3 lit.
a) , art. 5 lit. c), art. 8 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din O.G. nr. 43/1997, republicată (r2) şi
actualizată ;
În temeiul art. 36 alin. (5), alin.(6) lit.a) pct.13, art.45 alin.(1) și art.115 alin. (1) litera b)
din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: (1) Se aprobă clasificarea ca drumuri vicinale a următoarelor drumuri publice de
interes local care deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate la limita acestora asfel cum
sunt evidenţiate în tabelul anexă de mai jos:
DRUMURI VICINALE – DOMENIUL PUBLIC AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ
Nr.
crt.

0

Codul
Denumirea
de
bunului
clasificare

1

Elemente de identificare

Anul
Valoarea Situaţia
dobândirii sau
de
juridică
al dării în
inventar actuală
folosinţă după caz

2

3

5

1

Drum
vicinal

1983

2

Drum
vicinal

3

Drum
vicinal

Uioara de Jos, număr cadastral
1694, L= 1375 m, l = 4 m , S =
5500 mp. Limite: drum vicinal
1715, intravilan Uioara de Jos
Cisteiu de Mureş, număr
cadastral 1596, L= 1175, l = 4
m, S = 4700 mp Limite: drum
vicinal 1658, drum vicinal
1659, drum vicinal 1577
Cisteiu de Mureş , număr
cadastral 1577, L = 4767 m , l

1

1983

1983

6

7

4

Drum
vicinal

5

Drum
vicinal

6

Drum
vicinal

7

Drum
vicinal

8

Drum
vicinal

9

Drum
vicinal

= 6 m , S=28600 mp. Limite:
drum comunal 1275, drum ,
U.A.T. Hopârta
Micoşlaca , număr cadastral
1361 , L = 725 m , l = 4 m,
S=2900 mp.Limite: drum
vicinal 1391, fânaţe 1362
Micoşlaca , număr cadastral
1391 , L = 1700 m , l = 4 m ,
S= 6800 mp.Limite: intravilan
Micoşlaca , U.A.T. Aiud
Micoşlaca, număr cadastral
1354 , L = 1550 m , l = 4 m ,
S= 6200 mp.Limite: intravilan
Micoşlaca , drum vicinal 1344
Micoşlaca , număr cadastral
1334 , L= 1425 m , l = 4 m , S
= 5700 mp.Limite: drum
vicinal 1344 , U.A.T. Aiud
Micoşlaca , număr cadastral
1365, L =1425 m , l = 4 m , S =
5700 mp.Limite: drum vicinal
1354 , păşune 1370
Micoşlaca, număr cadastral 310
S= 2320 mp Limite: drum
vicinal 1563 , drum vicinal
1391 , L= 580 m, l = 4 m

1983

1983

1983

1983

1983

(2) Planșele nr.1, nr.2 și nr.3 cuprinzând identificarea drumurilor nominalizate la
alin.(1) fac parte integrantă din prezenta.
Art. 2: Se aprobă cuprinderea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al U.A.T. Orașul Ocna Mureş a drumurilor vicinale identificate la art. 1.
Art. 3: Împuternicește Primarul orașului Ocna Mureș să facă toate demersurile
necesare modificării și completării Anexei nr.10 – Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al orașului Ocna Mureș a H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului
public al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba.
Art. 4: 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;
- Direcția economică;
- Arhitectul șef al orașului Ocna Mureș;

2

- Compartimentul agricol, cadastru agricol.
Ocna Mureş, 31.03.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DR. ING. OLTEAN DAN GLIGOR

PSN/PSN; EXPL.8; ANEXE.0;

NOTĂ:

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ,
PANDOR NICUŞOR

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