ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 141
privind modificarea Anexei la HCLOM nr. 36/27.02.2014, în ce privește Planul de
amplasament și delimitare al imobilului privind Lotul nr. 1, parcela cu nr. top.
30/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2/6- teren pentru construcții în suprafață de 533 mp.
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară publică, la
data de 13.08.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 396/09.08.2018, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere referatul și raportul de specialitate favorabil nr. 11238/09.08.2018, ambele ale
Biroului Achiziții Publice, Programul Opertațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea
de investiții 9B, Obiectivul specific 13.1 Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și
mijlocii din România, apelul de proiecte POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, Prevederile Ghidului
solicitantului- Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, prin care una din
condițiile de eligibilitate a proiectului este aprobarea în Consiliul Local a documentației tehnicoeconomice, a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv descrierea sumară a investiției, a devizelor,
Răspunsul orașului Ocna Mureș nr. 11039/06.08.2018 la solicitarea de clarificări nr.
26628/30.07.2018 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru pentru cererea de finanțare cu titlul
“ Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Ocna Mureș “, avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local Ocna Mureș, coroborate cu prevederile Legii nr.
7/13.03.1996- privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată, Ordinul nr. 700/2014 al
directorului general al A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în
evidențele de cadastru și carte funciară, actualizat, precum și cu cele ale HCLOM nr. 36/27.02.2014;
În temeiul art.36, alin.2, lit. c), alin (5), lit c), art.45 alin. (1) și (3) şi art.115 alin. (1) lit. b) din
Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, actualizată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se modifică Anexa la HCLOM nr. 36/27.02.2014, în sensul că se înlocuiește Planul de
amplasament și delimitare a imobilului( parte integrantă din Anexă) privind Lotul nr. 1, parcela cu nr.
top. 30/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2/6- teren pentru construcții în suprafață de 533 mp. înscrisă în CF nr. 71127
Ocna Mureș cu noul Plan de Amplasament și Delimitare a Imobilului( Anexa nr. 1.35), pentru imobilul
înscris în CF nr. 72881 Ocna Mureș, nr. top. 30/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2/2, conform Încheierii nr. 4914 din
dosarul nr. 4914/27.04.2018 a B.C.P.I. Aiud, dată în data de 02.05.2018, respectiv se repoziționează
imobilul A+1 conform geometriei corpului evidențiat în Anexa nr. 1.35, vizată de O.C.P.I. Alba,
suprafața imobilului rămânând aceeași.
Art. 2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, HCLOM nr. 36/27.02.2014 se modifică și se
completează în mod corespunzător.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004
contenciosului administrativ, actualizată.
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Art.4. 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;
- Biroul achiziții publice;

- Biroul urbanism, tehnic, investiții, construcții
Ocna Mureş, 13.08.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
IOAN DANIEL BARBU

SECRETAR ORAȘ,
NICUȘOR PANDOR

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