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         ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL                                                  

 

                                                             HOTĂRÂREA NR. 87 

privind înscrierea in domeniul privat al orașului Ocna Mureș și parcelarea  imobilului din C.F. 74790 Ocna-

Mures, cu nr. top.1540/2 – curti, constructii in suprafata de 208 mp. 

          

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

data de 31.05.2018 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 307/31.05.2018  de către primarul 

oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu;   

           Având în vedere:  referatul şi raportul de specialitate  nr.7795/25.05.2018 ale Biroului 

urbanism, tehnic, investiţii, construcţii, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului 

local, coroborate cu  Legea nr 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, actualizată, Legea 

nr.213/17.11.1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, O.M.F.P. nr. 1718/2011 actualizat, 

O.M.F.P  nr 668/2014, actualizat;      

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

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

            

         Art. 1. Se aprobă inscrierea imobilului din C.F. 74790 Ocna-Mureș, cu nr. top.1540/2 – curti, 

construcții in suprafață de 208 mp., situat in Ocna Mureș, str. Avram Iancu, nr. 24, jud. Alba in 

domeniul privat al orașului Ocna Mureș, în vederea clarificării situației juridice și din punct de vedere 

al cărții funciare. 

  

         Art. 2.  Se aprobă dezlipirea terenului  identificat la art.1 , conform documentației tehnice 

anexate, care face parte din prezenta,  dupa cum urmeaza: 

                   Lotul nr. 1 : cu nr. top. 1540/2/1- curti, constructii in suprafata de  18 mp; 

                   Lotul nr. 2 : cu nr. top. 1540/2/2 – curti, constructii in suprafata de  190 mp; 

          

          Art. 3:  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul 

oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu; 

       

Se comunică la: 

- Institutia Prefectului –judetul Alba; 

- Primarul orasului Ocna Mures; 

            - Biroul urbanism, tehnic, investiţii, construcţii; 

 

                                                     Ocna Mureş, 31.05.2018 

 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                           SECRETAR ORAȘ,  

IOAN DANIEL BARBU                                                                  NICUȘOR PANDOR 
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