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             R O M Â N I A 

             JUDEŢUL ALBA 

      ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

          CONSILIUL LOCAL                            

 
 

                                                                     HOTĂRÂREA  NR. 232          

privind înscrierea în domeniul privat al UAT Ocna Mureş a  cotei de 27/100 părți din terenul 

proprietate de stat în suprafață de 720 mp, situat în Ocna Mureș, str. Abatorului, nr. 1, jud. Alba 

 

 

         CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

29.11.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 1359/22.11.2016, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 

        Având în vedere referatul şi raportul nr.17392/24.10.2016 întocmite de către Biroul  pentru 

urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ, avizele _____________ ale 

comisiilor de specialitate din Consiliul local coroborate cu Codul civil, Legea nr.213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată, anexa 10 a H.G.R nr 974/2002, OMFP nr 

1718/2011, OMFP nr. 668/2014 și adresa nr. 526521/14.04.2015 a MFP;  

 

        În temeiul art. 36 alin. (2) litera c), art.45, art.115 alin. (1) litera b),  din Legea nr.215 din 23 

aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările ulterioare 

 

                                                                   H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

          Art. 1: Se aprobă  înscrierea în domeniul privat al UAT Orașul Ocna Mureş a cotei de 27/100 

părți din terenul  proprietate de stat în suprafață de 720 mp, situat administrativ la adresa din Ocna 

Mureș, str. Abatorului, nr. 1, jud. Alba, identificat cu CF nr. 70121 Ocna Mureș, nr. top. 752/2/2, în 

vederea clarificării situației juridice a acestuia și din punct de vedere al cărții funciare.  

     

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

oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu. 

               

              Se comunică la: 

 -Institutia Prefectului- judetul Alba; 

 -Primarul orasului Ocna Mures,  

-Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ, pentru 

asigurarea efectuării operaţiunilor în cartea funciară; 

            -Direcția economică pentru evidențierea în inventarul domeniului privat. 

 

Ocna Mureş, 29.11.2016 
   
              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            AVIZEAZĂ, 

  BACIU IOAN             SECRETAR ORAȘ, 

              PANDOR NICUȘOR  
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