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           ROMÂNIA 

      JUDEŢUL ALBA 

 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

   CONSILIUL  LOCAL                    

      

 HOTĂRÂREA NR. 68 

 privind aprobarea Documentației de alipire a imobilelor situate pe strada Ștefan cel Mare, nr.35 

 

         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, Silviu Vinţeler. 

         Având în vedere referatul  şi  raportul de specialitate nr. 6219/24.04.2018 întocmite de către   

Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu Legea nr. 7/1996 a cadastrului 

și a publicității imobiliare, actualizată, Ordinul nr.700/2014 a Președintelui ANCPI. 

         În temeiul art.36 alin (2) litera b), art.45, art.115 alin 1 litera 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. (1) Se aprobă Documentația de alipire a imobilelor- terenuri proprietate privată a UAT 

orașul Ocna Mureș, situate în Ocna Mureș, strada Ștefan cel Mare, nr.35, județul Alba, identificate 

după cum urmează: 
 

                           - C.F. 70292 Ocna-Mureș, cu nr. top. 1454/138/12 -  teren în suprafață de 250 mp;  

- C.F. 70291 Ocna-Mureș, cu nr. top. 1454/138/13 – teren în suprafață de 250 mp;  

- C.F. 70510 Ocna-Mureș, cu nr. top. 1454/138/14 – teren în suprafață de 250 mp;  

- C.F. 70290 Ocna-Mureș, cu nr. top. 1454/138/15 – teren în suprafață de 250 mp;  

- C.F. 70282 Ocna-Mureș, cu nr. top. 1454/138/16 – teren în suprafață de 250 mp; 
 

într-un singur imobil- teren cu suprafață de 1250 mp, proprietate privată a UAT orașul Ocna Mureș, 

situat în Ocna Mureș, strada Ștefan cel Mare, nr.35, județul Alba în vederea asigurării parcelei  

necesare pentru construirea unui bloc social.     

       (2) Documentația anexată face parte integrantă din prezenta hotărâre.            
 

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

oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.  
 

            Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

      -  Biroul  urbanism, tehnic, investiţii, construcţii ; 
 

                                                                        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; prezenti:17; voturi ,,pentru”:17 ;   voturi ,,contra”:-;  abţineri:-.   


