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       R O M Â N I A 

      JUDEŢUL ALBA 

 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

    OCNA MUREȘ                  

                   

HOTĂRÂREA NR 197 
 

privind revocarea HCLOM nr 122 din 29.06.2017 prin care s-a aprobat trecerea unor 

terenuri din perimetrul extravilan al orașului Ocna Mureș, localitatea componentă Uioara de 

Sus în intravilanul orașului Ocna Mureș 

           

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

data de 31.10.2017 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.756/25.10.2017, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu, 

           Având în vedere: referatul şi raportul de specialitate nr. 16660/27.10.2017 ale Biroului 

pentru urbanism, tehnic, investiţii, construcţii din care rezultă faptul că adoptarea HCLOM nr 122 

la 29.06.2017 este rămasă fără obiect și fără aplicabilitate întrucât includere în intravilan a 

terenurilor vizate este efectul HCLOM nr 71/30.06.2010, HCLOM nr.71 din 30.06.2010 și 

HCLOM nr. 69 din 25.04.2013,  avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată , Legea nr.7/1996 –republicată în 2016, a 

cadastrului și a publicității imobiliare, actualizată,  Legea nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul, actualizată,  

         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  revocă  HCLOM nr 122 din 29.06.2017 prin care s-a aprobat trecerea unor 

terenuri din perimetrul extravilan al orașului Ocna Mureș, localitatea componentă Uioara de Sus în 

intravilanul orașului Ocna Mureș. 

          

      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, 31.10.2017 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                     AVIZEAZĂ,  

NICOARĂ MARCELA ELENA                                                               SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                                   PANDOR NICUȘOR                              
 

 

 

 

 

 

RED/DACT:T.O.M  

EX:10; ANEXE:0;   Nota: consilieri in functie:17; prezenti: 16 ; voturi ,,pentru”: 16 ;  voturi ,,contra”: 0 ; abţineri:0. 
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