ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 47
privind înscrierea în domeniul privat al UAT Orașul Ocna Mureş a terenului proprietate de stat în
suprafață de 742 mp. din acte și 745 mp. măsurată,înscris in C.F. nr. 79111 Ocna Mureș, nr. top.
625/2/10 situat administrativ în Cisteiu de Mureș, nr.109J, jud. Alba
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la data
de 21.03.2017, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 273/15.03.2017, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere Cererea depusă de către Biserica Creștină Baptistă Muntele Sionului și
înregistrată la Primăria orașului Ocna Mureș sub nr. 2852/21.02.2017, referatul și raportul de
specialitate nr.4144/15.03.2017 ale Biroului pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în
construcţii, spaţiu locativ, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local
coroborate cu art.858 și următoare din 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 pentru
aprobarea precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului, OMFP nr. 668/2014 pentru aprobarea precizărilor privind întocmirea și
actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile, proprietate privată a statului și a drepturilor
reale supuse inventarierii.
În temeiul art. 36 alin. (2) litera c), art.45 alin.(1), art.115 alin. (1) litera b) din Legea nr.215 din
23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă înscrierea în domeniul privat al UAT Ocna Mureş, a terenului proprietate de
stat în suprafață de 742 mp. din acte și 745 mp măsurată situat administrativ în Cisteiu de Mureș,
nr.109J, jud. Alba, identificat cu CF nr. 79111- Ocna Mureș, nr.top 625/2/10, în vederea clarificării
situației juridice a acestuia și din punct de vedere al cărții funciare.
Art.2: Se retrage dreptul de folosință instituit în favoarea Fondului Zootehnic al Comunei Cisteiu
(actualmente localitatea componentă Cisteiu de Mureș), prin actul din data de 04.03.1927, asupra
terenului arătat la articolul precedent.
Art.3: Împotriva prezentei hotărâri, persoanele îndreptățite pot depune plângere la instanța de
contencios administrativ competentă-Tribunalul Alba, în baza Legii nr. 554/2004.
Art.4: 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, dișciplina în construcţii, spaţiu locativ, pentru
asigurarea efectuării operaţiunilor în cartea funciară;
-Direcția economică pentru evidențierea în inventarul domeniului privat;
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-Biserica Creștină Baptistă muntele Sionului, cu sediul în Ocna Mureș, str. Aleea
Independenței, nr.8A.
Ocna Mureş, 21.03.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MIHĂIESCU RADU CIPRIAN

RED/DACT:G.M.A..EXP: 6;ANEXE:0;

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

Nota: consilieri in functie:17; prezenţi:16; voturi ,,pentru”: 16; .voturi ,,contra”: 0; abţineri: 0.
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