ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 144
privind înscrierea în domeniului public al oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba
a străzilor Abatorului, Andrei Mureșanu, Avram Iancu și Mihai Viteazu

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară
publică cu convocare de îndată, la data de 23.08.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de
convocare nr.406/23.08.2018, de către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere:
- Expunerea de motive/referatul nr. 11739 a primarului orașului Ocna Mureș prin Biroul pentru
urbanism, tehnic, investiții din care rezultă necesitatea reglementării și actualizării, în regim de
urgență a situației juridice și tehnice a unor drumuri din orașul Ocna Mureș, afectate de investiția
”Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Ocna Mureș” – Solicitarea de clarificări 2 trimisă
de ADR Centru cu nr.28888/14.08.2018 cu termen de soluționare la 28.08.2018;
- Raportul de specialitate comun nr. 11739/23.08.2018 al Biroul pentru urbanism, tehnic, investiții
și al Biroului pentru achiziții publice, evidența patrimoniului,
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ocna Mureș date priectului
de hotărâre, coroborate cu prevederile cuprinse în Codul civil cu privire la proprietatea publică,
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, H.G. nr. 548/1999 privind
aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, O.G. nr.43/1997 privind regimul
drumurilor, actualizată, H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, cu modificările şi completările
ulterioare, Anexa nr. 10 – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ocna
Mureş, Legea nr.7/1996 actualizată și Ordinul nr. 700/2014 al directorului ANCPI, actualizat,
În temeiul art. 36, alin (2), lit. c, art.45 alin.(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 aprobă înscrierea dreptului de proprietate al orașului Ocna Mureș – domeniul
public asupra drumului deschis circulației publice – strada Abatorului, care se regăsește în Anexa
nr.10 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Ocna Mureș – la H.G.
nr.974/05.09.2002, poziția nr. 5 având categoria de folosință drum în suprafață total măsurată de
8392 mp, compus din:
- Segmentul 1: str. Abatorului cu suprafața de 7066 mp, situat între str. Zaharia Bârsan și str.
Vadului, având ca vecini: Nord – diverși proprietari; Sud: - diversi proprietari; Vest: - str.
Vadului; Est – str. Zaharia Bârsan, se identifică cu imobilul înscris în CF nr. 3 Ocna Mures,
nr. top. 847 care se introduce în circuitul civil și care se va înscrie în cartea funciară în
favoarea orașului Ocna Mureș – DOMENIUL PUBLIC, în baza HG nr. 974/2002, anexa 10,
poziția 5.
- Segmentul 2: str. Abatorului cu suprafața de 1326 mp, situat între str. Stăvilarului și str.
Vadului, având ca vecini: Nord – diverși proprietari; Sud: - diverși proprietari; Vest: - str.
Stăvilarului; Est – str. Vadului, se identifică cu imobilul înscris în CF nr. 3 Ocna Mures, nr.
top. 657 care se introduce în circuitul civil și care se va înscrie în cartea funciară în favoarea
orașului Ocna Mureș – DOMENIUL PUBLIC, în baza HG nr. 974/2002, anexa 10, poziția 5.
Art. 2. Se aprobă înscrierea dreptului de proprietate al orașului Ocna Mureș – domeniul
public asupra drumului deschis circulației publice – strada Andrei Mureșanu, care se regăsește în

Anexa nr.10 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Ocna Mureș – la
H.G. nr.974/05.09.2002, pozitia nr. 7 având categoria de folosință drum în suprafață măsurată de
20868 mp., situat între str. Avram Iancu și str. Piața Izvor, având ca vecini: Nord – diverși
proprietari; Sud: - str. Piața Izvor; Vest: - str. Octavian Goga; Est – str. Avram Iancu.
Din punct de vedere cadastral se identifică cu imobilul cu nr.top. 461 și nr. top. 2072 care se
introduce în circuitul civil, se schimbă categoria de folosință din ”cale” în ”drum” și se va înscrie
în cartea funciară în favoarea orașului Ocna Mureș – DOMENIUL PUBLIC, în baza HG nr.
974/2002, anexa 10, poziția 7.
Art. 3. Se aprobă înscrierea dreptului de proprietate al orașului Ocna Mureș – domeniul
public asupra drumului deschis circulației publice – strada Avram Iancu, care se regăsește în
Anexa nr.10 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Ocna Mureș – la
H.G. nr.974/05.09.2002, pozitia nr. 8 având categoria de folosință drum în suprafață măsurată de
11663 mp., situată între str. 9 Mai și str. Andrei Mureșanu, având ca vecini: Nord – diverși
proprietari; Sud: - diverși proprietari; Vest: - str. Andrei Mureșanu; Est – str. 9 Mai, se identifică cu
imobilul înscris în CF nr. 3 Ocna Mureș, nr. top. 1459 și nr. top. 1708 care se introduce în circuitul civil
și care se va înscrie în cartea funciară în favoarea orașului Ocna Mureș – DOMENIUL PUBLIC, în
baza HG nr. 974/2002, anexa 10, poziția 8.
Art. 4. Se aprobă înscrierea dreptului de proprietate al orașului Ocna Mureș – domeniul
public asupra drumului deschis circulației publice – strada Mihai Viteazu, care se regăsește în
Anexa nr.10 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Ocna Mureș – la
H.G. nr.974/05.09.2002, pozitia nr. 53 având categoria de folosință drum în suprafață măsurată de
21175 mp., situată între str. Zaharia Bârsan și DC 3, având ca vecini: Nord – diverși proprietari;
Sud: - diverși proprietari; Vest: - DC 3; Est – str. Zaharia Bârsan.
Din punct de vedere cadastral se identifică cu imobilul înscris în CF nr. 3 Ocna Mureș, nr. top.
1139 care se introduce în circuitul civil și care se va înscrie în cartea funciară în favoarea orașului
Ocna Mureș – DOMENIUL PUBLIC, în baza HG nr. 974/2002, anexa 10, poziția 53.
Art. 5. Se însușește Documentația cadastrală privind străzile care fac obiectul articolelor 1-4
întocmită de persoana fizică autorizată Ing. Gutu Ioan Florin, posesor al Certificatului de
autorizare, serie RO-AB-F, nr. 0121/2010, categoria B, eliberat de A.N.C.P.I., conform Anexei
care face parte integrantă din prezenta.
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul oraşului
Ocna Mureş, prin aparatul de specialitate.
Art. 7. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, în termen
de 30 de zile de la comunicare.
Se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei oraşului Ocna Mureş şi se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Primarului oraşului Ocna Mureş;
- Direcției economice;
- Biroului achiziții publice, evidența patrimoniului;
- Biroului urbanism;
Ocna Mureş, 23.08.2018
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
IOAN DANIEL BARBU

Tehnored:T.O.M.ex:6; anexe:1;

SECRETAR ORAȘ,
NICUȘOR PANDOR

Nota: consilieri in functie: 17; prezenţi: 14 ; voturi ,,pentru”: 14 (82,35%); .voturi ,,contra”: ; abţineri:.

