
           
ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
ORAȘUL OCNA MUREȘ 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA  NR. 222        
 

             privind aprobarea documentaţiei tehnice şi aprobarea înscrierii provizorii şi definitive 
în domeniul public al oraşului Ocna Mureş  a unor imobile 

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

data de 28.11.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 692/22.11.2018, de 

către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler; 

         Având în vedere referatul nr. 17076/23.11.2018 şi raportul  de specialitate favorabil 

nr. 17368/  28.11.2018  ale Compartimentului agricol, cadastru agricol, acte din care rezultă 

necesitatea şi oportunitatea înscrierii provizorii şi definitive în domeniul public al oraşului 

Ocna Mureş, a imobilelor (drumuri de exploatare, văi, canale şi teren sport) situate în 

sectoarele cadastrale 51, 52, 70, 75, 90,  rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate 

din Consiliul Local Ocna Mureş coroborate cu art. 40 din Legea Cadastrului şi a Publicităţii 

Imobiliare nr. 7/1996, republicată, actualizată, ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului 

General al ANCPI, actualizat, ale Legii 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, 

actualizată şi H.G. 974/2002 – Anexa nr. 10 – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al oraşului Ocna Mureş;   

         În temeiul, art.36, alin.2 litera c), art. 45 alin. 3),  art. 115 alin. (1) lit.b), art. 120 din 

Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, actualizată 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

       Art. 1.  Se aprobă Documentaţia Tehnică – Raport de specialitate întocmit în baza  

O.U.G. 35/2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare 

nr. 7/1996, cu privire la imobilele din sectoarele 51, 52, 70, 75, 90, situate pe raza Oraşului 

Ocna Mureş, extravilan, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta.  

 

      Art. 2. Solicită OCPI Alba înscrierea provizorie a dreptului de proprietate a oraşului Ocna 

Mureş – domeniul public, asupra imobilelor (drumuri, văi, canale, teren sport) cu ID, 
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suprafeţe şi categorii de folosinţă, din sectoarele cadastrale 51, 52, 70 şi 90, situate pe raza 

Oraşului Ocna Mureș, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta.      

  

      Art. 3. Solicită OCPI Alba înscrierea definitivă a dreptului de proprietate a oraşului Ocna 

Mureş – domeniul public, asupra imobilelor (drumuri, văi, canale, teren sport) cu ID, 

suprafeţe şi categorii de folosinţă, din sectoarele cadastrale 51 şi 75 situate pe raza Oraşului 

Ocna Mureș, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta. 

 

      Art. 4.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 

             Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului- judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

      -  Compartimentul agricol, cadastru agricol; 

       
                                                         Ocna Mureş  28.11.2018 
 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                SECRETAR ORAȘ, 
   CSABA OROSZHEGYI                                                                       NICUȘOR PANDOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tehnored:T.O.M, .Ex:4 anexe:3.  Consilieri in functie:17; prezenti:16; voturi ,,pentru”(%): 16 (94,11%); voturi ,,contra”: 0; 
abţineri:0,  

.  


