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  ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL LOCAL    

                        
HOTĂRÂREA NR 170 

 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.1, aliniatul 1  al  Hotărârii Consiliului 
local al orașului Ocna Mureș nr. 148 din 30.08.2018 

                         
 
      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară 
publică la data de  27.09..2018 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.439/ 
21.09.2018 de către primarul oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu; 
          Având în vedere referatul  și  raportul de specialitate nr.  13289 din 25.09.2018, 
întocmit de Direcția Juridică din care rezultă necesitatea îndreptării erorii materiale din 
cuprinsul art.1 aliniatul  1 al  Hotărârii Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 148 din 
30.08.2018, avizele favorabile  ale  comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului 
Ocna Mureș coroborate cu  OUG nr.54/2006 actualizată,  
         În temeiul art. 36 alin. (2) litera c), alin. (5)  litera a) , 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  îndreaptă eroarea  materiala din cuprinsul art. 1 aliniatul 1 al  Hotărârii 
Consiliului local al orașului Ocna Mureșnr 148 din 30.08.2018 in sensul ca adresa corectă a 
imobilului teren în suprafaţă de 250 m.p., înscris  în CF nr. 70286  Ocna Mureş, cu nr. top. 
1454/138/5 este ”Ocna Mureş, str. Lalelelor, nr. 5” și nu ”Ocna Mureş, str. Lalelelor, nr. 
3” așa cum greșit s-a scris. 
       

        Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 
primarul oraşului Ocna Mures,  Vinţeler Silviu.. 
  

        Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr 554/2004  
a contenciosului administrativ, actualizată.       
                    

       Se comunică la:  
       - Instituţia Prefectului- judetul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Direcţia Juridică; 
       - Biroul urbanism, tehnic, investiții, construcții                               Ocna Mureş, 
25.09.2018 
                                               
 PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                        SECRETAR ORAS, 
     DAN CIPRIAN TECAR                                                           NICUSOR PANDOR 
 
 
 
 
Tehnored:T.O.M..Ex:5.anexe:0    Consilieri in functie:17; prezenti:17  ; voturi ,,pentru”(%): 17(100%);   voturi ,,contra”: 
0 ; abţineri:0  . 


