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           ROMÂNIA 
      JUDEŢUL ALBA 
 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 
     CONSILIUL  LOCAL            
                   
 
 

HOTĂRÂREA NR. 268 
pentru modificarea și completarea HCLOM nr.247/29.11.2016 privind aprobarea 

 înscrierii în domeniul public al orașului Ocna Mureș a unor străzi 
 
          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 
22.12.2016,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 1395/15.12.2016, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler. 
 
       Având în vedere, referatul și raportul de specialitate nr. 21583/21.12.2016 al Biroului urbanism 
tehnic, investiții, construcții, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
orașului Ocna Mureș coroborate cu Legea nr. 213/1998, actualizată, OUGR nr. 63/2002, 
actualizată,OGR nr.43/1997 privind regimul drumurilor, actualizată. 
 
       În temeiul la art. 36 alin. (2) lit.c) şi  art.45, alin(1) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind 
administraţia publică locală, republicată; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
       Art.1.  (1) Se modifică și se completează art.1 al HCLOM nr.247/29.11.2016 care va avea 
următorul cuprins 
           ,,Art. 1. Se aprobă  înscrierea în domeniul public al orașului Ocna Mureș a următoarelor străzi: 

1. Strada  situată  în Războieni-Cetate (cunoscută local sub numele de strada Școlii),  
între  DJ 107F și str. Sub Vii, cu lungimea de 206,00 m, lățimea de 11,00 m, cu 
carosabilul pietruit, având codul de clasificare 1.3.7.1. 

2. Strada situată  în Războieni-Cetate (cunoscută local sub numele de strada Pe Vale), 
între  DJ 107F și drum vicinal din extravilan, formată din două tronsoane: tronsonul 
nr. I, cu lungimea de 300,00 m, lățimea de 7,00 m, cu carosabilul pietruit, având 
codul de clasificare 1.3.7.1. și  tronsonul II, cu lungimea de 75,00 m, lățimea de 4,00 
m, cu carosabilul pietruit, având codul de clasificare 1.3.7.1. 

3. Strada  situată  în Ocna Mureș (cunoscută local sub numele de strada Vii), între  str. 
Andrei Mureșanu și rezervorul de apă, cu lungimea de 460,00 m, lățimea de 4,75 m, 
cu carosabilul pietruit, având codul de clasificare 1.3.7.1. 

                     (2)  Atribuirea de denumiri strazilor identificate la aliniatul (1) se  va face printr-o 
hotărâre ulterioară, în conditiile prevăzute de O.G. nr. 63/2002 actualizată.” 

 
 Art.2. Se modifică și se completează  art. 2 al HCLOM nt 247/29.11.2014 care va avea următorul 
cuprins: 
    ,, Art.2. (1) Se aprobă includerea străzii identificată la punctul 3 al art.1( cunoscută cu denumirea 
Vii),  în zona D, cu un total de 5 puncte, conform tabelului de mai jos:           

. 
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      (2) Zonarea orașului Ocna Mureș se completează în mod corespunzător”. 
  
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului 
Ocna Mureş, Jr. Vinţeler Silviu; 
 
       Se comunică la:  
       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Biroului urbanism tehnic, investiții, construcții; 
       - Direcția juridică pentru inscrierea operațiunilor în Cartea Funciară; 
       - Serviciul V.I.T.L. 

 
 

Ocna Mureş, 22.12.2016 
 

INIȚIATOR PRIMARUL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, 
                                                          VINȚELER SILVIU  
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RED/DACT:T.O.M. 
EXP:5;ANEXE:0;                                          Nota: consilieri in functie:17; prezenţi:    ; voturi ,,pentru”:   ; .voturi ,,contra”:    ; abţineri:      

 
 

 

Strada Zona în 
care a fost 

încadrată în 
baza 

HCLOM 
nr.104/2014  

Nr. total  puncte 
obţinut în urma 

evaluării 

Criterii  

1 2 3 4 5 

Strada din Ocna Mures 
(cunoscută cu denumire 

”Vii”) 

 
 

 
5 

 
  1 

 
  0 

 
  2 

 
  0 

 
  2 


	           ROMÂNIA 
	HOTĂRÂREA NR. 268 

