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          ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

    CONSILIUL LOCAL               

 

 

                                                        HOTĂRÂREA NR.87 
              pentru modificarea  art.1 alin (4) al HCLOM nr. 46/21.03.2017 privind acceptarea donației domnului 

Engi Corneliu Ștefan și a doamnei Chiorean Andrea având ca obiect terenul arabil în suprafață de 506 mp.situat 

administrative în extravilanul localității Ocna Mureș-Uioara de Sus în locul numit,,După Șură Benko” 

identificat cu CF nr 72690-Ocna Mureș, nr cad 72690, nr. parcela 845/2/2  

 

 

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

27.04.2017, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.326/25.04.2017 emisă de către primarul 

oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu;   

 

         Având în vedere cererea domnului Engi Corneliu Ștefan Lucian și a doamnei Chiorean Andrea 

înregistrată sub nr. 6515/25.04.2017, referatul Direcției juridice nr.6672/27.04.2017 și raportul 

Direcției economice nr.6673/27.04.2017 coroborate cu avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate 

ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș, prevederile art.1011 și următoare din Codul civil, art.863 

lit c) cod civil, art.7 lit d) din Legea nr. 213/1998- privind proprietatea publică și regimul juridic al 

acesteia, actualizată, OUG nr. 93/1997 privind regimul juridic al drumurilor, actualizată și art.121 alin 

(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată. 

         În temeiul art 36 alin. (2) litera c),  art.45 şi art.115 alin.(1) lit b) din Legea nr.215 din 23 aprilie 

2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

                                                                   H O T Ă R Ă Ş T E : 

           

       Art. 1: Se aprobă modificarea art.1 alin (4) al HCLOM nr. 46/21.03.2017, care va  avea următorul 

cupprins: 

            Art. 1, alin. (4): ,, Cheltuielile aferente încheierii actului de donație în formă autentică vor fi 

suportate de către donatar”. 

           

       Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea actului de 

donație în formă autentică,  se mandatează domnul  primar al oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu. 

           

                Se comunică la: 

 -Institutia Prefectului- judetul Alba; 

 -Primarul orasului Ocna Mureş,  

-Biroul urbanism- Compartiment organizare și amenajarea teritoriului; 

-Direcția economică; 

            -Domnului Engi Cornel Ștefan, domiciliat  în Ocna Mureș, str.Viitorului, nr. 17, jud. Alba. 

            -Doamnei Chiorean Andrea, domiciliată în Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr.26, jud. Alba. 

 

                                                      Ocna Mureş, 27.04.2017 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                 AVIZEAZĂ,  

   ARON MARIN                                                                                                SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                                             PANDOR NICUȘOR        

 

 
TOM/TOM;  

EXPL.7; ANEXE:0;        NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi:14;  Voturi “pentru”:14; Voturi contra 0 ; abțineri: 0.                
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