ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.190
privind înscrierea în domeniul public al UAT orașul Ocna Mureș a imobilelor compuse din
teren și construcții ,,cimitirul orășenesc Ocna Mureș”
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţa ordinară la
data de 29.09.2016 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.805/22.09.2016, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu
Având în vedere: referatul şi raportul nr 15472/26.09.2016 ale Biroului urbanism, tehnic,
investiții, construcții, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
oraşului Ocna Mureş coroborate cu prevederile cuprinse in H.G.R nr 974/2002, Anexa 10, pozițiile
388, 389, Legea 213/1998 privind proprietatea publică, actualizată;
În temeiul: art.36 alin. 2 litera c şi art 45, art.115 alin.1, litera b din Legea nr.215 din 23
aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată , cu modificările şi completările
ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: - Se aprobă înscrierea în domeniul public al UAT Orașul Ocna Mureș a imobilelor
compuse din teren și construcții ,,cimitirul orășenesc Ocna Mureș” identificat cu imobilele care se
regăsesc în CF nr 72163 Ocna Mureș, nr. top 1912, situate la adresa din Ocna Mureș, str. T.
Vladimirescu, nr.1, jud.Alba și care se identifică cu imobilele evidențiate la pozițiile nr. 388 și 389
din Anexa nr 10-Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Ocna Mureș la
H.G.R nr 974/2002, în vederea clarificării situației juridice ale acestora, după cum urmează:
a) date cu privire la teren:
suprafața totală de 25257 mp din acte se modifică la suprafața de 32060 mp real măsurată,
din care:
-27300 mp curți, construcții;
-3900 mp neproductiv,
-860 mp neproductiv,
b) date referitoare la construcții
c 1-capela mortuară
c 2-clădirea cimitir
c 3-gospodarie anexă
Art. 2. Se aprobă Documentația tehnică întocmită de ing.Raluca Roxana Lazăr, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.
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Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Biroului urbanism, tehnic, investiții, construcții,
- Direcția Economică.
Ocna Mureş, 29.09.2016

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VINȚELER ION

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi:16; Voturi “pentru”: 16,Voturi:,,contra”:0; Abțineri:0
.

RED/DACT TOM/TOM
EXPL.5; ANEXE.1;
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