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         ROMÂNIA 

      JUDEŢUL ALBA 

 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

   CONSILIUL  LOCAL                         

 
 

 

 HOTĂRÂREA NR. 62 
privind înscrierea în domeniul public al UAT orașul Ocna Mureș a imobilelor – terenuri și  

construcții care formează obiectivul Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” din Ocna Mureș în  

vederea  clarificării situației juridice a acestora și din punct de vedere al cărților funciare. 

 

 

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

26.04.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 258/20.04.2018 de către primarul 

oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu;   

        Având în vedere referatul și raportul de specialitate nr.5726/17.04.2018 ale Biroului urbanism, 

tehnic, investiții, construcții și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, 

coroborate cu dispoziţiile cuprinse în  Legea nr.7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, 

actualizată, Ordinul nr. 700/2014 al președintelui ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, 

receptie si înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, actualizat, reglementările din Codul Civil 

referitoare la proprietatea publică, cap.III, punctul 5. din Anexa la Legea nr.213/1998 privind 

proprietatea publică, actualizată, regimul bunurilor care fac obiectul prezentei conform pozițiilor nr. 

416 și nr.417 din Anexa nr.10 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Ocna 

Mureș, județul Alba aprobat prin HGR nr.974/2002, actualizată Hotărârea nr. 1705/2006 pentru 

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, actualizată și art.112 

alin.(2) din Legea nr.1/2001  a educației naționale, actualizată;  

        În temeiul art.36 alin. (2) lit.c), alin.(6) litera a), punctul 1, 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 înscrierea în domeniul public al orașului Ocna Mureș a imobilului situat 

administrativ în orașul Ocna Mureș, strada Brazilor, nr.9, județul Alba, care se regăsește la pozițiile nr. 

416 și nr. 417 din Anexa nr.10 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului 

Ocna Mureș, județul Alba aprobat prin HGR nr.974/2002, actualizată, respectiv Școala Generală 

”Lucian Blaga” – construcție P+1E în suprafață construită la sol de 688 m.p. și Școala Generală 

”Lucian Blaga” – construcție P+2E în suprafață construită la sol de 623 m.p.  și terenul aferent – curți, 

construcții de 6439 m.p identificat cu CF nr.79288 Ocna Mureș, nr. top. 2160/4 și cu CF nr.79347 

Ocna Mureș, nr. top. 2182/2/1, în vederea clarificării situției juridice a acestuia și din punct de vedere al 

cărților funciare.  
 

      Art. 2. Se ia act de identificarea construcției denumite ”școala generală nr.1” cuprinsă în  CF 

nr.79288 Ocna Mureș, nr. top. 2160/4 ca fiind aceeași cu construcția Școala Generală ”Lucian Blaga” – 

construcție P+1E în suprafață construită la sol de 688 m.p. care se regăsește la poziția nr.417 din 

Anexa nr.10 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Ocna Mureș, județul Alba 

aprobat prin HGR nr.974/2002, actualizată, așa cum rezultă din Documentația tehnică anexată și care 

face parte integrantă din prezenta. 
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     Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ , în baza Legii 

nr. 554/2004 a contenciosului administrative, actualizată.  
 

     Art. 4. 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; 

 

Ocna Mureş,  26.04.2018 
                                                               

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                               AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ  

MARELE ADRIAN CRISTIAN                                                       PANDOR NICUȘOR                                                       
                                                                                                                     
 

                                              

 

 

 

                                                                                                                   

                                                                                                         
Tehnored.T.O.M. ex.5;anexe:1;  Nota: consilieri in functie:17; prezenti17 ; voturi ,,pentru”:17 ;   voturi ,,contra”:-;  abţineri:-   

 

 


