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             ROMÂNIA             

      JUDEŢUL ALBA 

     ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL                        

 

                                                              HOTĂRÂREA NR. 247      

privind înscrierea în domeniul public al orașului Ocna Mureș a unor  străzi  

 

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

29.11.2016, 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.19500/28.11.2016 întocmite de către Biroul  pentru 

urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ,  avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș, coroborate cu O.G.R nr 43/1997, Legea 

nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată,  

          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 public al orașului Ocna Mureș a următoarelor străzi: 

1. Strada Școlii, situată în Războieni-Cetate, între DJ 107 F si str. Sub Vii, cu lungimea 

de 206,00 m, lătimea de 11,00 m, cu carosabilul pietruit, având codul de clasificare 

1.3.7.1. 

2. Strada Pe Vale, situată în Războieni-Cetate, între DJ 107 F si drum vicinal din 

extravilan, formată din două tronsoane: tronsonul nr. I, cu lungimea de 300,00 m, 

latimea de 7,00 m, cu carosabilul pietruit, avand codul de clasificare 1.3.7.1. si  

tronsonul II, cu lungimea de 75,00 m, latimea de 4,00 m, cu carosabilul pietruit, 

având codul de clasificare 1.3.7.1. 

3. Strada Vii, situată în Ocna Mures, Uioara de Jos, între  str. Andrei Mureșanu și    

     Rezervorul de apă, cu lungimea de 460,00 m, lătimea de 4,75 m, cu carosabilul    

pietruit, având codul de clasificare 1.3.7.1. 

 

          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 public. 

 

                                                          Ocna Mureş, 29.11.2016 
 
     

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                               AVIZEAZĂ,  

        BACIU IOAN                                                                                             SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                                           PANDOR NICUȘOR      
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