ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 37
privind înscrierea în domeniul privat al orașului Ocna Mureș al imobilului teren înscris în CF nr.
79002, în suprafață de 22 mp; constituirea dreptului de servitute asupra terenului respectiv în favoarea
numiților Mezei Angela și Mezei Alexandru Petru
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
28.02.2017, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 166/22.02.2018 de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;
Având în vedere: referatul nr.2567/26.02.2018 al Biroului urbanism, tehnic, investiții,
construcții și raportul de specialitate comun nr.2567/26.02.2018 al Biroului urbanism și Direcției
juridice, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, coroborate cu
prevederile art. 876 și următoare din Codul Civil- privind Cartea Funciară, art.755 și următoare Cod
Civil- privind servituțile, prevederile Legii nr. 7/1996, legea cadastrului și a publicității imobiliare,
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 administraţia publică locală, actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă înscrierea în domeniul privat al orașului Ocna Mureș a terenului înscris în C.F.
nr. 79002 Ocna Mureș, nr. cad. 79002, în suprafață de 22 mp., situat în Ocna Mureș, str. Nicolae
Iorga, nr.28,în vederea clarificării situției juridice a acestuia și din punct de vedere al cărții funciare.
Art. 2. Se aprobă constituirea dreptului de servitute asupra terenului proprietatea privată a Uat
Orașul Ocna Mureș, in suprafata de 22 mp.,înscris în CF nr. 79002 Ocna Mureș, în favoarea
imobilului înscris în CF nr. 71199- C1-U3 Ocna Mureș - apartamentul nr. 3, proprietatea numiților
Mezei Angela și Mezei Alexandru Petru, în vederea acordării accesului la calea publică a acestora (str.
Nicolae Iorga) cu piciorul precum și trecerea cu branșament de utilități (canalizare).
Art. 3. Dreptul de servitute se acordă în regim de urgență, urmând ca ulterior să fie stabilite
condițiile de exercitare a acestuia.
Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ , în baza Legii
nr. 554/2004, a contenciosului administrativ.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu
Se comunică la:
- Institutia Prefectului –judeţul Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Biroul pentru urbanism, tehnic, investiții, construcții;
- Mezei Angela și Mezei Alexandru Petru;
- Bocică Elena și Bocică Andreea.
Ocna Mureş, 28.02.2018
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MARELE ADRIAN CRISTIAN

AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR
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