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           R O M Â N I A 

            JUDEŢUL ALBA 

      ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

        CONSILIUL LOCAL                                   

 

 

 
 

                                                                     HOTĂRÂREA  NR.171       

privind aprobarea regimului juridic al terenurilor pe care urmeaza a se executa investiția ,,Modernizare 

străzi Memorandumului, Mihai Viteazu, St. O. Iosif, Vadului și Râului din orașul Ocna Mureș”  

 

 

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

27.09.2017, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 620/21.09.2017, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

        Având în vedere referatul şi raportul nr.14507/25.09.2017 ale   Biroului Urbanism, ethnic, 

investiții, construcții, avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din Consiliul local coroborate cu 

art.120 și 121 alin1 și 2 din Constituția României, art.8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale , 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, actualizată, art. 7 Alin 

2) și art.1116 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare referitoare la contracte sau convenții, art.20 și art21 din Legea cadru a descentralizării nr 

195/2006; Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, art.43 alin 4) din Legea nr 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea  

actelor normative , republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr 28/2013 al viceprim-

ministrului ministrul dezvoltării regionale și administrației publice  pentru aprobarea Noprmelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr 28/2013 pentru aprobarea Programului 

Național de Dezvoltare locală, completată prin Ordinul 1851/2013-Norme metodologice de aplicare,  

consolidate prin Ordinul 947/2015 al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice privind 

modificarea și completareaNormelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilo OUG nr 

28/2013 pentru aprobare Programului Național de Dezvoltare Locală, HGR nr 974/2002 ;  

        În temeiul art. 36 alin. (2) litera b), 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 

 

                                                                   H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

         Art. 1: Se aprobă Regimul juridic al terenurilor pe care se va realiza  investiția ,, Modernizare 

străzi Memorandumului, Mihai Viteazu, St. O. Iosif, Vadului și Râului din orașul Ocna Mureș”, 

conform articolelor următoare ale prezentei:                     

 

        Art. 2: Obiect 1-strada Memorandumului se află în domeniul   public al orașului Ocna Mureș,  

jud. Alba, conform HG nr 974/2002-Anexa 10-Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

orașului Ocna Mureș, poziția nr. 50. 

          

         Art.3: Obiect 2-strada Mihai Viteazu se află în domeniul   public al orașului Ocna Mureș,  jud. 

Alba conform HG nr 974/2002-Anexa 10-Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

orașului Ocna Mureș, poziția nr. 53. 

 

         Art.4: Obiect 3-strada St. O. Iosif se află în domeniul   public al orașului Ocna Mureș,  jud. Alba 

conform HG nr 974/2002-Anexa 10-Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului 

Ocna Mureș, poziția nr. 71. 
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 Art.5: Obiect 4-strada Vadului  se află în domeniul   public al orașului Ocna Mureș,  jud. Alba,  

conform HG nr 974/2002-Anexa 10-Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului 

Ocna Mureș, poziția nr. 84. 

 

 

 Art.6: Obiect 5-strada Râului   se află în domeniul   public al orașului Ocna Mureș,  jud. Alba 

conform HG nr 974/2002-Anexa 10-Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului 

Ocna Mureș, poziția nr. 64. 

 

Art. 7 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,  

            - MDRAPE-PNDL 

- Prin afișare la sediul primăriei, pentru aducere la cunoștință publică; 

- Pe site-ul orașului, www.primariaocnamureș.ro  

             -Biroul juridic, tehnic, investiții, construcții 

 

                                                          Ocna Mureş, 27.09.2017 
   
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                               AVIZEAZĂ,  

LEAHU IOAN MIRCEA                                                                                   SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                                          PANDOR NICUȘOR                      
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