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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL LOCAL  
 
                                                        

                                                    HOTĂRÂREA NR.174   
        privind dezlipirea imobilului situat în spatele blocului 44, inscris in CF 79431 Ocna 
Mures, nr. top. 2153/2 in suprafata de 923 mp în patru noi loturi, schimbarea categoriei de 

folosință pentru loturile nr. 2, 3 si 4 avand nr. top. 2153/2/2, 2153/2/3, respectiv 2153/2/4 

din ,,altele” in ,,curti constructii” și  înscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate in 
favoarea oras Ocna Mures – domeniu privat asupra loturilor 2, 3 si 4.  
          
        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 emisă 
de către primarul oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu;   
            
          Având în vedere  referatul şi raportul de specialitate nr.13251/25.09.2018 ale 
Biroului urbanism, tehnic, investiţii, construcţii din care rezulta necesitatea dezlipirii imobilului 
situat în spatele blocului 44, inscris in CF 79431 Ocna Mures, nr. top. 2153/2 in suprafata de 

923 mp în patru noi loturi, schimbarea categoriei de folosință pentru loturile nr. 2, 3 si 4 

avand nr. top. 2153/2/2, 2153/2/3, respectiv 2153/2/4 din ,,altele” in ,,curti constructii” și  
înscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate in favoarea oras Ocna Mures – 
domeniu privat asupra loturilor 2, 3 si 4, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local coroborate cu  Legea nr 7/1996, actualizată, Legea nr.213/17.11.1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată, O.M.F.P nr. 1718/2011 
actualizat, O.M.F.P  nr 668/2014, actualizat, adresa nr 526521/14.04.2015 a Ministrului 
Finanțelor Publice;      
            
         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, 
republicata, actualizată 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

            
     Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în spatele blocului 44, inscris in CF 79431 Ocna Mures, 
nr. top. 2153/2 in suprafata de 923 mp, conform documentației tehnice anexate, astfel: 

     - lotul nr.1 – parcela cu nr top. 2153/2/1 – in suprafata de 812 mp 
     - lotul nr.2 – parcela cu nr top. 2153/2/2 – in suprafata de 38 mp  
     - lotul nr.3 – parcela cu nr top. 2153/2/3 – in suprafata de 52 mp 
     - lotul nr.4 – parcela cu nr top. 2153/2/4 – in suprafata de 21 mp 

       
     Art. 2.(1)  Se aprobă schimbarea categoriei de folosinta pentru loturile nr. 2, 3 si 4 avand 
nr. top. 2153/2/2, 2153/2/3, respectiv 2153/2/4 din ,,altele” în ,,curti constructii”. 
                  (2)     Documentația tehnică anexată, întocmită de  ing. Raluca Roxana Lazăr  face parte  
integrantă din prezenta hotărâre. 
 

     Art. 3. Se aprobă înscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate in favoarea oras 
Ocna Mures – domeniu privat asupra loturilor 2, 3 si 4. 
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    Art. 4 . Lotul 1 – nr. top. 2153/2/1 – alei , spatii verzi si teren construibil in suprafață de 812 mp 
rămâne 
   în continuare pe vechiul proprietar-Statul Român.   
             

        Art. 5.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 
Primarul oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu; 
          
      Art. 6. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, actualizată. 

       

Se comunică la: 
- Institutia Prefectului –judetul Alba; 
- Primarul orasului Ocna Mures; 

            - Biroul urbanism, tehnic, investiţii, construcţii; 
 
 
                                                          Ocna Mureş  27.09.2018 
 
 

  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                              SECRETAR ORAȘ,  
DAN TECAR CIPRIAN                                                                      NICUȘOR PANDOR 
                                            
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Tehnored: T.O.M       Ex:4.anexe:1    Consilieri in functie:17; prezenti:17; voturi ,,pentru”(%): 17 (100%);   voturi 
,,contra”: 0 ; abțineri:0  
 
 
 


