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       R O M Â N I A 

      JUDEŢUL ALBA 

 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

   CONSILIUL LOCAL              

                   

HOTĂRÂREA NR. 122 

privind trecerea din perimetrul extravilan al orașului Ocna Mureș, localitatea componentă 

Uioara De Sus, în intravilanul orașului Ocna Mureș a unor imobile 

           

           CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă 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, Vinteler Silviu, 

           Având în vedere: referatul şi raportul de specialitate nr. 7943/19.05.2017 ale Biroului 

pentru urbanism, tehnic, investiţii, construcţţii, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale 

consiliului local al orașului Ocna Mureș,  coroborate cu prevederile cuprinse în Legea nr 50/1991, 

cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.7/1996 - cu modificările şi completările 

ulterioare,  Legea nr.350/2001, cu modificările și completările ulterioare, HCLOM nr 71/2010 și nr 

69/2013; 

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

nr.215/23.04.2001 privind adminisstrația publică locală, republicată,cu modificările şi completările 

ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
     

    Art. 1: Se aprobă  trecerea unor terenuri din perimetrul extravilan al orașului Ocna Mureș, 

localitatea componentă Uioara de Sus în intravilanul orașului Ocna Mureș, după cum urmează: 
                   1.CF.nr.79055-Ocna Mureş nr. cad.79055 în suprafaţă   de 1790 mp. 

                   2.CF.nr.72184-Ocna Mureş nr. cad.233/3  în suprafaţă   de 1000 mp. 

                   3.CF.nr.70478-Ocna Mureş nr. cad.233/4  în suprafaţă   de 1000 mp. 

                   4.CF.nr.79048-Ocna Mureş nr. cad.79048 în suprafaţă   de 2224 mp. 

                   5.CF.nr.74824-Ocna Mureş nr. cad.233/7  în suprafaţă   de 2000 mp. 

                   6.CF.nr.70485-Ocna Mureş nr. top.233/8/2 în suprafaţă de 2900 mp.                    

                   7.CF.nr.72110-Ocna Mureş nr. cad.72110 în suprafaţă   de 4100 mp. 

                   8.CF.nr.71985-Ocna Mureş nr. top.233/12 în suprafaţă  de 941  mp 

          

      Art. 2:  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; 

       - Biroul urbanism, tehnic, investiţii, construcţii; 

       - Proprietarii de terenuri. 

                                                          Ocna Mureş, 29.06.2017 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                        AVIZEAZĂ, 

ARON MARIN                                                                                             SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                                    PANDOR NICUȘOR 
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