
                 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA  
ORAȘUL OCNA MUREȘ 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 200 
privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba,  

în vederea  emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor  
 

 
           Consiliul local al oraşului Ocna Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 
noiembrie 2018, ca urnare a emiterii dispoziției de convocare nr. 649/09.11.2018 de către 
primarul orașului Ocna Mureș, Vințeler Silviu ;  
      Având în vedere referatul nr. 15774/02.11.2018 al Biroului urbanism, tehnic, investiții 
din care rezultă necesitatea înaintării propunerilor pentru emiterea ordinului de atribuire în 
proprietate a terenurilor, raportul de specialitate favorabil nr. 15774/02.11.2018 al Biroului 
urbanism, tehnic, investiții, rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de 
specialitate din Consiliul local Ocna Mureș coroborate cu  dispoziţiile cuprinse în  art.36, alin 
(2)-(5) din Legea nr.18 din 19.02.1991 privind fondul funciar, actualizată;  
        În temeiul, art.36 alin (2) litera c), art.45, alin.(1) 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 propune domnului prefect al judeţului Alba emiterea ordinului de atribuire în 
proprietate a terenurilor prevăzute la art.36, alin (2)-(5) din Legea nr.18/19.02.1991 privind 
fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenilor solicitanţi 
înscriși în ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
       Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, actualizată.       
 
       Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 
primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 
        
             Se comunică la: 
       - Institutia Prefectului- judeţul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Compartimentul organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului. 
                                                            

Ocna Mureş, 14.11.2018 
 
           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                               SECRETAR ORAȘ, 
                OROSZHEGYI  CSABA                                                NICUȘOR PANDOR  

 
 
 
Tehnored:NFO, .Ex:5, anexe:1  Consilieri in functie:17; prezenti: 12; voturi ,,pentru”: 12 (70,58%); voturi ,,contra”: 0; 
abţineri: 0 . 

 


