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          R O M Â N I A 

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

      CONSILIUL LOCAL        

 

 HOTĂRÂREA NR. 35  

privind aprobarea documentației(memoriului tehnic) pentru parcelarea imobilului înscris în C.F. nr. 

79312 Ocna Mureș, nr. cad. 79312, în suprafață de 198 mp. , având categoria de folosință curți- 

construcții și făcând parte din domeniul privat al Uat Orașul Ocna Mureș 

 

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

de  28.02.2018 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.  166/22.02.2018, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu; 

 

Având în vedere: referatul  si raportul de specialitate  nr. 2578/22.02.2018  înaintate de 

către Biroul urbanism, tehnic, investiții, construcții, din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului orasului Ocna Mures, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului 

local al orașului Ocna Mureș, coroborate cu dispoziţiile cuprinse în  Legea nr.7/1996, legea 

cadastrului și a publicității imobiliare, actualizată și reglementările art. 876 și următoare din Codul 

Civil privind Cartea Funciară;  

 

 În temeiul: art.36 alin (6) litera a), punctul 17,  art.45 şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, actualizată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

        Art. 1. Se aprobă documentația tehnică pentru parcelarea imobilului înscris în C.F. nr. 79312 

Ocna Mureș, nr. cad. 79312, în suprafață de 198 mp. făcând parte din domeniul privat al orașului 

Ocna Mureș și având categoria de folosință curți- construcții,  conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta, după cum urmează: 

 

- Lotul nr. 1- cu categoria de folosință curți, construcții în suprafață de 62 mp., proprietar          

fiind Orașul Ocna Mureș- domeniu privat; 

 

-   Lotul nr. 2- cu categoria de folosință curți, construcții în suprafață de 98 mp., proprietar 

fiind Orașul Ocna Mureș- domeniu privat; 

 

- Lotul nr. 3- cu categoria de folosință curți, construcții în suprafață de 6 mp., proprietar 

fiind Orașul Ocna Mureș- domeniu privat ; 

 

-   Lotul nr. 4- cu categoria de folosință curți, construcții în suprafață de 32 mp., proprietar 

fiind Orașul Ocna Mureș- domeniu privat ; 

 

         Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mures,  Vințeler Silviu.  

 

 

                    Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- județul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Biroul urbanism, tehnic, investiții, construcții; 
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      - doamnei Trif Beratrice .                                                  

                                                               Ocna Mureş,  28.02.2018  

 
 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       AVIZEAZĂ,  

MARELE ADRIAN CRISTIAN                                                                  SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                                    PANDOR NICUȘOR                                                       
 

 

 

 

 

 

RED/DACT: N.F.O. 
EX:5;ANEXE:1;                 Notă: consilieri in functie:17;  prezenti:15 ; voturi pentru:13   ; voturi contra:0     abțineri: 2   

. 


