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         ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

    CONSILIUL LOCAL        

                                                         HOTĂRÂREA NR 82  
privind clarificarea situației cadastrale a  terenului de 32 mp. situat în Ocna Mureș, str. 9 Mai, nr.1A, care face 

obiectul Contractului de concesiune nr. 16.716/17.10.2016 încheiat cu concesionarul Trif Beatrice  

 

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20.04.2017, 

ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.309/14.04.2017 emisă de către primarul oraşului Ocna Mureş,  

Vinţeler Silviu;   

 

      Având în vedere: referatul  și raportul nr 5078/29.03.2017  ale  Biroului Urbanism, tehnic, investiții, 

construcții, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, coroborate cu  Legea nr 

7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, actualizată, art. 876 și urm. din Codul civil referitor la Cartea 

Funciară, Ordinul nr 785/2011 a Directorului ANCPI;  

  
      În temeiul: art 36 alin.(2) litera c), art.45 alin (1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/23.04.2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,     

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
      Art.1. Se aprobă înscrierea imobilului din C.F. 71655 Ocna Mures, cu nr. cad. 23, nr.  top. 1753/1/5, cu 

categoria de folosinta – curti, constructii in suprafata de 75 mp, in domeniul privat al orasului Ocna Mures; 

       
     Art.2. Se aprobă repozitionarea imobilelor inscrise in  CF. nr. 72321, CF. nr. 72322, CF. nr. 72326 si CF. 

nr. 72327; 

      
     Art.3. Se aprobă alipirea imobilelor: CF. nr. 71435, CF. nr. 72322, CF. nr. 72327, CF.  nr. 72321, CF. nr. 

71655; 
       

     Art.4.1  Imobilul rezultat din alipirea imobilelor enumerate la art.3 , in  suprafata de 198 mp, avand 

categoria de folosinta curti, constructii se va dezlipi in tei imobile dupa cum urmeaza:  

                        - Lotul nr. 1, cu categoria de folosinţă - curţi, construcţii şi  

                                              suprafaţa de 160 mp, proprietar: Oraşul Ocna Mureş -   

                                              Domeniu privat. 

                        - Lotul nr. 2, cu categoria de folosinţă – curţi, construcţii şi  

                                              suprafaţa de 32 mp, proprietar: Oraşul Ocna Mureş –  

                                              Domeniu privat, concesionară: Trif Beatrice. 

                        - Lotul nr. 3, cu categoria de folosinţă – curţi, construcţii şi  

          suprafaţa de 6 mp, proprietar: Oraşul Ocna Mureş –   

          Domeniu privat. 

        Art.4.2  Lotul nr. 3 urmează să fie alipit imobilului  înscris în CF. nr. 3747 - Ocna Mureş, nr. topo. 

1753/1/1; S = 18 mp. 

       
      Art. 5:  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,  investiții, construcții, spațiul locativ; 

                                                                Ocna Mureş, 20.04.2017 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                           AVIZEAZĂ,  

MIHĂIESCU RADU CIPRIAN                                                                   SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                                    PANDOR NICUȘOR                           

 

 
RED/DACT:TOM. EXP:4; ANEXE:1 ;             Nota: consilieri in functie:17; prezenţi: 17; voturi ,,pentru”: 17; .voturi ,,contra”: 0; abţineri: 0. 


