
         ROMÂNIA  

     JUDEȚUL ALBA 

 ORAȘUL OCNA MUREȘ 

   CONSILIUL LOCAL         

 

HOTĂRÂREA NR.157 

      

privind clarificarea situației juridice a  terenului înscris în CF. nr.70408-Ocna Mureş (CF vechi 3694 

Ocna Mureș) cu nr. top.1454/77/1 în suprafaţă de 150 mp. și CF nr. 70407-Ocna Mureș ( CF vechi nr. 

3694-Ocna Mureș) cu nr. top 1454/77/2 în suprafață de 100 mp., situate în Ocna Mureș,  

str. Narciselor, nr.7 

 

    CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, întrunit în şedinţa ordinară publică, la data 

de 30.08.2018 ca urnare a emiterii dispoziției de convocare nr. 408/24.08.2018 de către primarul 

orașului Ocna Mureș- d-nul Vințeler Silviu ; 

    Având în vedere referatul nr. 11998/29.08.2018 și raportul de specialitate favorabil nr. 

11998/30.08.2018, ambele ale Biroului pentru urbanism, tehnic, investiții, construcții, acte din care 

rezultă necesitatea și oportunitatea înscrierii terenurilor  identificate cu CF nr.70408-Ocna Mureş (CF 

vechi 3694 Ocna Mureș) cu nr. top.1454/77/1 în suprafaţă de 150 mp. și CF nr. 70407-Ocna Mureș ( 

CF vechi nr. 3694-Ocna Mureș) cu nr. top 1454/77/2 în suprafață de 100 mp, în domeniul privat al 

oraşului Ocna Mureş și cesiunea contractului(dreptului) de concesiune nr.2705/08 septembrie 1992 de 

pe actualul concesionar- Gruiță (Dumitrescu) Corina pe viitorul concesionar- Nagy Tiberiu Florin și 

Nagy Diana Ana Maria( dobânditorii construcțiilor), domiciliați în Ocna Mureș, str. M. Viteazu, nr. 

85A, jud. Alba, conform actului de adjudecare din data de 25.06.2018 emis în dosarul nr. 412/EX/2011, 

coroborate cu avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate ale consiliului local Ocna Mureș, ale 

art.871-873 din Codul Civil- privind cesiunea contractului, art. 41 din Legea nr. 50/1991- privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul 

contractelor de concesiune  de bunuri proprietate publică, actualizată, art. 4 din Legea nr. 213/1998- 

privind bunurile proprietate publică,  actualizată, OMFP nr. 1718/2011 actualizat și OMFP nr. 

668/2014, actualizat, adresa nr.526521/14.04.2015 a Ministerului Finanțelor Publice, precum și cu 

prevederile contractului de concesiune nr. 2705/08 septembrie 1992;  

    În temeiul art. 36 alin. (5) lit.a), art. 45  și art.115 alin.(1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind  

administraţia publică locală, actualizată. 

HOTĂRĂȘTE : 

    Art. 1. Se aprobă înscrierea în domeniul privat al orașului Ocna Mureș a terenurilor proprietate de 

stat situate la adresa din Ocna Mureș, str. Narciselor, nr.7, jud. Alba și identificate cu CF. nr.70408-

Ocna Mureş (CF vechi 3694 Ocna Mureș) cu nr. top.1454/77/1  și CF 70407-Ocna Mureș ( CF vechi 

nr. 3694-Ocna Mureș) cu nr. top 1454/77/2,  în vederea clarificării situației juridice a acestora și din 

punct de vedere al cărților funciare. 

 

    Art. 2.   Ia act de schimbarea titularului dreptului de proprietate asupra construcțiilor edificate pe 

terenurile identificate la art.1, conform actului de adjudecare din 25.06.2017 al dosarului nr. 

412/EX/2011 emis de executorul judecătoresc Cherșa Sebastian, precum și de încetarea concesiunii cu 

concesionarul Gruiță Corina, actualmente Dumitrescu Corina, fost proprietar al construcțiilor. 
 

    Art.3 .  Se aprobă încheierea unui nou contract de concesiune având ca obiect terenurile identificate 

la art.1, începând cu data de 01.09.2018, care se va completa cu clauzele privind constituirea 

garanției de către concesionar în favoarea CLOM( concedentului) , în cuantum de ½ din valoarea 

concesiunii/an. 

 

   Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr 554/2004  a contenciosului 

administrativ, actualizată. 



   Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Ocna Mureș, 

Silviu  Vințeler. 

 

     Se comunică la : 

- Instituția Prefectului – Județul Alba; 

- Primarul orașului Ocna Mureș; 

- Serviciul V.I.T.L. 

- Biroul pentru urbanism, tehnic, investiții, construcții; 

- D- nul Achim Costin, domiciliat în Ocna Mureș, str. M. Viteazul, nr.85A. 
                                                                    

                                                       Ocna Mureş, 30.08.2018 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                             SECRETAR ORAȘ, 

DAN CIPRIAN TECAR                                                                                      NICUȘOR PANDOR         
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