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       ROMÂNIA 
      JUDEȚUL ALBA 
      CONSILIUL LOCAL                
     
 

HOTĂRÂREA NR.173 
privind atribuirea fără plată numitului Stoica Tit Liviu, a locului de veci identificat cu nr. 2116  
 
        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 de 
către primarul oraşului Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler; 
     Având în vedere  solicitarea domnului Stoica Tit Liviu, înregistrată la Primăria Oraşului 
Ocna Mureş sub nr. 8633 din 30.05.2017, respectiv sub nr. 8634/30.05.2017, completată de 
cererea înregistrată sub nr. 10818 din 12.07.2017, prin care solicită atribuirea în proprietate, 
fără plată, a unui loc de veci în incinta cimitirului Oraşului Ocna Mureş, respectiv locul de veci 
nr. 2116, motivat de faptul că este urmaş (părinte) al Eroului Martir al Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989- Carp Stanca- Ariadna, Sentința civilă nr. 642/06.02.2018 pronunțată de 
către Tribunalul București în dos. nr. 36997/3/2017 rămasă definitivă prin nerecurare la data 
de 02.08.2018, declarația autentică a domnului Stoica Tit Liviu – Încheiere de autentificare 
nr. 1820/15 septembrie 2017, din care rezultă că acesta nu a solicitat atribuirea unui alt loc 
de veci, întemeiată pe dispozițiile art. 5, lit.h) din Legea nr. 341/2004 în altă locație( pe raza 
altui UAT), referatul nr. 13440/27.09.2018 al Direcției Juridice și raportul de specialitate 
favorabil comun nr. 13457/27.09.2018 ale Direcției Juridice și Biroului Urbanism, coroborate 
cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș, 
art. 3, alin. 1, lit a) şi b) , art. 3, ind. 1, lit. b), art. 5, alin. 1, lit.i) din Legea nr. 341/2004- a 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române 
din decembrie 1989…., actualizată, art.863 lit f) cod civil- privind cazurile de dobândire a 
dreptului de proprietate publică, 
         În temeiul art 36 alin. (2), litera c), alin.5, lit. a), alin.9,  art.45, alin.3 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. 1.1. Se aprobă trecerea din domeniul public  în domeniul privat al orașului Ocna 
Mureș a imobilului identificat ca fiind locul de veci identificat cu nr. 2116, situat în incinta 
cimitirului orășenesc Ocna Mureș din str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-3, jud. Alba, în vederea 
punerii în executare a Sentinței Civile nr. 642/06.02.2018 pronunțată de către Tribunalul 
București în dos. nr. 36997/3/2017 rămasă definitivă prin nerecurare la data de 02.08.2018. 
                     2. Se atribuie în proprietate, cu titlu gratuit, numitului STOICA TIT LIVIU, 
domiciliat în București, str. Calea Dorobanților, nr. 220-222, et. 2, ap. 5, sector 1, locul de 
veci situat în incinta cimitirului orășenesc Ocna Mureș din str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-3, 
jud. Alba și identificat cu nr. 2116, deținut la ora actuală de către acesta prin contractul de 
concesiune nr. 538/15.08.2003 încheiat la vremea respectivă cu SC PREGO SA. 
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         Art. 2.  Ia act de încetarea de drept a contractului de concesiune în cauză al domnului 
Stoica Tit Liviu, odată cu dobândirera de către acesta a calității de proprietar al locului de 
veci.  
 
        Art. 3.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se mandatează 
domnul  primar al oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu. 
                 
                 Se comunică la: 
 -Institutia Prefectului- judetul Alba; 
 -Primarul orasului Ocna Mureş,  

-Biroul urbanism- Compartiment organizare și amenajarea teritoriului; 
            -Domnul Stoica Tit Liviu, domiciliat în București, strada Calea Dorobanților, nr.220, 
et.2, ap.5, sector 1.                                                 

                                             
                                           Ocna Mureş, 27.09.2018 

 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnored: T.O.M ,  Ex:5.anexe:0,    Consilieri in functie:17; prezenti:17; voturi ,,pentru”(%): 16 (94,11%);   voturi 

,,contra”: 0 ;  abţineri:1. 


