ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 121
privind parcelarea terenului din CF 79136 Ocna Mureș în doua loturi și înscrierea în
domeniul public al orașului Ocna Mureș a imobilului- rezervor în suprafață construită de 238
mp, precum și a terenului aferent în suprafață de 2416 mp, având categoria de curți,
construcții identificat cu lotul nr 1, cu nr top 2065/2/2/2/2/2/2/2/1
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţa ordinară la data de
29.06.2017 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.410/23.06.2017, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Vințeler Silviu
Având în vedere: referatul şi raportul nr. 5108/30.03.2017 ale Biroului pentru urbanism,
tehnic, investiții, construcții, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
oraşului Ocna Mureş coroborate cu prevederile cuprinse la art. 554, art. 858 și urm., art. 863 lit.e)
din Codul civil, Legea 213/1998 privind proprietatea publică, actualizată, Legea nr 7/1996,
actualizată și Ordinul nr.700/2014 al directorului ANCPI, actualizat, poziția nr 336, anexa nr 10Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Ocna Mureș la HG.R
nr.974/05.09.2002;
În temeiul: art.36 alin. (2) lit.c), alin. (5) lit.c), alin.(6) lit.a) p-ctele. 3. și 18., art. 45 și art.115
alin.(1), lit.b din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, actualizată ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1) Se aprobă parcelarea terenului proprietate de stat înscris în C.F. nr.79136 Ocna
Mureș, în suprafață de 19411 m.p. situat în extravilanul localității Uioara de Jos, UAT Ocna Mureș,
jud. Alba în două noi loturi, după cum urmează:
Lotul 1 - parcela cu nr. top. 2065/2/2/2/2/2/2/2/1 – arabil in suprafata de
2.416 mp, care se va inscrie in CF pe orasul Ocna Mures –
domeniul public:
Lotul 2 - parcela cu nr. top. 2065/2/2/2/2/2/2/2/2 – arabil in suprafata de
16.995 mp, care se va reinscrie, in CF, pe vechii proprietari.
(2) Documentația tehnică de parcelare cuprinsă în anexa, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2: Se aprobă înscrierea în domeniul public al UAT Orașul Ocna Mureș a imobilului
rezervor în suprafață construită de 238 mp, precum și a terenului aferent în suprafață de 2416 mp,
având categoria de curți, construcții identificat cu lotul nr 1, cu nr top 2065/2/2/2/2/2/2/2/1
identificat cu imobilul de la poziția nr 336, anexa nr 10-Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al orașului Ocna Mureș la HG.R nr.974/05.09.2002.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
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- Biroului urbanism, tehnic, investiții, construcții pentru înscrierea la cartea funciară,
Ocna Mureş, 29.06.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ARON MARIN

RED/DACT:T.O.M. EXP:4;ANEXE:1;

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

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