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       ROMÂNIA  

   JUDEŢUL ALBA  

ORAŞUL OCNA MUREŞ  

  CONSILIUL LOCAL        

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 51  
privind clarificarea situației juridice a imobilelor în care  funcționează Școala Generală Uioara de Jos. 

 

 

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

29.03.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 227/23.03.2018, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

         Având în vedere referatul  si raportul de specialitate  nr. 4522/29.03.2018  înaintate de către 

Biroul urbanism, tehnic, investiții, construcții și 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, Ordinul nr. 700/2014 al președintelui ANCPI 

privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte 

funciară, actualizat, reglementările din Codul Civil referitoare la proprietatea publică, Legea 

nr.213/1998 privind proprietatea publică, actualizată și regimul bunurilor care fac obiectul prezentei 

cuprinse la poziția nr. 422 din Anexa nr.10 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

orașului Ocna Mureș, județul Alba la HGR nr.974/2002, actualizată ;  

        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 dezlipirea terenului în suprafață de 3902 m.p. situat administrativ în orașul 

Ocna Mureș, strada Andrei Mureșanu, nr.72, județul Alba m.p. identificat cu CF nr. 70074 Ocna 

Mureș, nr. cad./top.455 și 456 în două noi loturi după cum urmează: 

 

- Lotul nr.1 cu nr. top. 456 – curte în suprafață de 1025 m.p. și nr. top. 455/1 – curte în 

suprafață de 2345 m.p. (total suprafață: 3370 m.p.) – proprietar Statul Român; 

- Lotul nr.2 cu nr. top. 455/2 – curte în suprafață de 532 m.p. – proprietar Statul Român; 

 

         Art. 2. Se aprobă înscrierea în domeniul public al UAT Orașul Ocna Mureș a bunurilor  situate 

administrativ în orașul Ocna Mureș, strada Andrei Mureșanu, nr.72, județul Alba, identificate cu 

Lotul nr.1 cu nr. top. 456 – teren cu destinația curte în suprafață de 1025 m.p. și nr. top. 455/1 – 

teren cu destinația curte în suprafață de 2345 m.p. (total suprafață: 3370 m.p.) precum și construcțiile 

cu destinația Școala Generală Uioara de Jos cls. I-IV, în suprafață construită la sol de 328 m.p., CF 

nr. 70074 Ocna Mureș și care se regăsec la poziția nr. 422 din Anexa nr.10 – Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al orașului Ocna Mureș, județul Alba la HGR nr.974/2002, 

actualizată, în vederea clarificării situației juridice a acestora și din punct de vedere al cărții funciare. 

 

        Art. 3. Se aprobă radierea din CF nr. 70074 Ocna Mureș a construcției denumite ”casă de 

piatră” care nu mai există pe teren. 

 

        Art. 4. Documentatia tehnică anexată întocmită de catre P.F.A. Lazăr Raluca Roxana face parte 

integranta din prezenta. 
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        Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mures,  Vinteler Silviu.  
 

                    Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Biroul urbanism, tehnic, investiții, construcții și pentru asigurarea înscrierii la CF ; 

 

Ocna Mures, 29.03.2018 
 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                               AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ 

MARELE ADRIAN CRISTIAN                                                       PANDOR NICUȘOR                                                       
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