
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

ORAȘUL OCNA MUREȘ 

CONSILIUL  LOCAL 

 

HOTĂRÂREA  NR. 35 
privind aprobarea transmiterii unui bun imobil şi terenului aferent din domeniul public al orașului Ocna 

Mureș și din administrarea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș în domeniul public al județului Alba și 

administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea modificării lungimii și traseului drumului judeţean DJ 

107G - DJ 107D (Uioara de Sus)-Noşlac-Căptălan-Copand-Stâna de Mureş-Găbud-limita Jud. Mureş 

 

      Consiliul local al Orașului Ocna Mureș, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.02.2017 

ca urmare a Dispoziției nr.211/22.02.2017 a primarului orașului Ocna Mureș, 

            Luând în dezbatere Expunerea de motive nr. 2670/16.02.2017 a primarului orașului Ocna 

Mureș, Raportul de specialitate comun nr. 2842/20.02.2017 al Arhitectului șef și Direcției juridice, 

administrație publică și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ocna 

Mureș, coroborate cu prevederile cuprinse în “Planul strategic de dezvoltare socio- economică a 

orașului Ocna Mureș”, aprobat prin HCLOM nr 180 din 29.11.2007, Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 160/2015 privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Orașul Ocna Mureș prin Consiliul Local în vederea întocmirii Studiului 

de fezabilitate și Proiectul tehnic pentru obiectivul de interes comun „Amenajare bază de 

tratament și agrement în orașul Ocna Mureș”, Hotărârea Consiliului Local Ocna Mureș nr. 

24/13.02.2017 și Hotărârea Consiliului Județean Alba privind aprobarea ACORDULUI DE 

ASOCIERE între oraşul Ocna Mureş prin Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş și județul Alba 

prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a obiectivului ,,Staţiune balneo-

climaterică Ocna Mureş”, art. 9 alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
           În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (7), lit.c), art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

            Art. 1: Se aprobă transmiterea din domeniul public al orașului Ocna Mureș și din 

administrarea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș în domeniul public al județului Alba și 

administrarea Consiliului Județean Alba, a bunului imobil şi terenului aferent situat administrativ 

în orașul Ocna Mureș având datele de identificare prezentate în anexa - parte integrantă a prezentei 

hotărâri, în vederea modificării lungimii și traseului drumului judeţean DJ 107G - DJ 107D 

(Uioara de Sus)-Noşlac-Căptălan-Copand-Stâna de Mureş-Găbud-limita cu județul Mureş, pentru 

încadrarea în categoria funcțională de drum public de interes județean.   
 

            Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

primarului orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler. 
 

           Se comunică la: 

- Instituția Prefectului – Județul Alba; 

- Primarul orașului Ocna Mureș; 

- Consiliul Județean Alba; 

- Direcția economică pentru efectuarea mențiunilor în patrimoniul localității; 

- Arhitectul șef al orașului Ocna Mureș; 
 

Ocna Mureș, 28.02.2017 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                AVIZEAZĂ SECRETAR, 

MIHĂIESCU RADU-CIPRIAN                                                  PANDOR NICUȘOR 

 

 

 
 

PSN/PSN.EX:7; ANEXE:1;  Notă: consilieri in functie:17 ; prezenti: 17 ; voturi ,,pentru”:17;  voturi ,,contra”:  abțineri:    



 

                   

 Anexa la HCLOM NR.35/28.02.2017 

 

 

 

 

 

 

DATE DE IDENTIFICARE 

ale bunului imobil şi terenului aferent propus a fi trecut din domeniul public al orașului Ocna 

Mureș și din administrarea Consiliului local Ocna Mureș în domeniul public al județului Alba și în 

administrarea Consiliului județean Alba, în vederea încadrării în categoria funcțională de drum 

public de interes județean 

 

 

Locul unde 

este situat 

drumul 

Persoana juridică 

de la care se 

transmite 

Persoana 

juridică la care 

se transmite 

Caracteristicile bunului 

Orașul Ocna 

Mureș, 

Județul Alba 

Orașul Ocna 

Mureș, 

Județul Alba 

Județul Alba, 

Consiliul 

Județean Alba 

Str. Mihai Eminescu – parțial, str. 

Fabricii – parțial, DC 248 – parțial 

(din care și porțiunea identificată cu 

CF 72053/cad.72053 – în suprafață de 

11025 m.p.) Origine- destinație: km 

0+000 (DJ107D) -3+002 (limită cu 

comuna Noșlac);  

Lungimea drumului L=3,002 km; 

 

 

 

 
 

 

 


