
1 

 

        R O M Â N I A 

        JUDEŢUL ALBA 

      ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

       CONSILIUL  LOCAL                                              

 

 

 HOTĂRÂREA NR.193 

privind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, făcute pe baza verificării 

situaţiei juridice a terenurilor,ce vor fi înaintate domnului Prefect al judeţului Alba, în vederea 

emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36, p-ctele. 2-5 din 

Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată, cetăţenilor solicitanţi 

menţionaţi în anexa 

 

         CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă 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, Silviu Vinţeler. 

 

          Având în vedere: referatul şi  raportul de specialitate nr 15561/28.09.2016  întocmite de către   

Biroul  pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, prin care se propune atribuirea în 

proprietate a unor terenuri, avizele favorabile ale  comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 

oraşului Ocna Mureş, coroborate cu dispoziţiile cuprinse în  art.36, p-ctele. 2-6 din Legea nr.18 din 

19.02.1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările ulterioare;  

 

         În temeiul art.36 alin 2 litera c), art.45,  p-ctul.1 şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215 din 

23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

          Art. 1: Se propune domnului Prefect al judeţului Alba emiterea ordinului de atribuire în 

proprietate a terenurilor prevăzute la art.36, p-ctele.2-5 din Legea nr.18/19.02.1991 privind fondul 

funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenilor solicitanţi înscrisi în 

ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

          Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.  

 

       Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       -Biroul  urbanism, tehnic, investiţii , construcţii ; 

 

                                                                  Ocna Mureş, 29.09.2016 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                              AVIZEAZĂ, 

    VINȚELER  ION                                                                         SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                        PANDOR NICUȘOR 

 

 

 

 
              NOTĂ:Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi16; Voturi “pentru”: Voturi:,,contra”0;Abțineri:0.  

  

   TOM/TOM; EXPL.4; ANEXE.1;    .  


