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        R O M Â N I A 
           Judeţul Alba 
 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 
     CONSILIUL  LOCAL   

HOTARAREA NR.18 
 
            CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă de indata la data 
de 10.02.2011 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 323/08.02.2011 , de către primarul 
oraşului Ocna Mureş, prof Dragut Augustin Iosif; 
           Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii drumului comunal 
clasificat conform Hotararii nr.116/31.07.2008 a Consiliului local al orasului Ocna Mures, care leaga 
DJ 107D cu DJ 107G, cu inca 1,609 km si cuprinderea acestuia in domeniul public al orasului Ocna 
Mureş, proiect iniţiat şi înaintat spre aprobare de către primarul oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut 
Augustin Iosif; 
            Vazand referatul si raportul nr.1856/09.02.2011 ale compartimentului pentru urbanism, 
tehnic, investitii, disciplina in constructii, spatiu locativ; 
           Având în vedere dispoziţiile art.36 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia 
publică locală, republicată in  anul 2007,cu modificarile si completarile ulterioare, coroborata cu 
art.3, alin.(4), art.8 si Anexa, III, punctul 1. din Legea nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publica 
si regimul juridic al acesteia, art.3, lit.a) şi art.8, alin.(1), lit.a), si alin.(3) din O.G. nr.43/1997 privind 
regimul juridic al drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,   
           În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
          Art. 1: -Se aprobă prelungirea, cu încă 1,609 km., a drumului comunal clasificat conform 
Hotararii nr.116/31.07.2008 a Consiliului local al orasului Ocna Mures, care leaga DJ 107D cu DJ 
107G si atribuirea denumirii acestuia de Drum comunal “Sub Castel”, cu indicativul DC 229 – având 
lungimea totală de 3,909 km., care începe de la DFJ 107D, unde va fi borna 0 000 şi se va termina la 
DJ 107G, unde va fi borna 3 909, drum identificat conform ortoplanurilor anexate – parte integrantă 
a prezentei hotărâri. 
         Art.2: - Se aprobă cuprinderea, în domeniul public al oraşului Ocna Mureş, a Drumului 
comunal “Sub Castel”, cu indicativul DC 229 – având lungimea totală de 3,909 km., care începe de 
la DFJ 107D, unde va fi borna 0 000 şi se va termina la DJ 107G, unde va fi borna 3 909. 
         Art.3: - Hotărârea nr.116/31.07.2008 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş se modifică şi 
se completează în mod corespunzător. 
         
           Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste Primarul orasului 
Ocna Mures, prof. Dragut Augustin Iosif.  
            Se comunica la: 
- Institutia prefectului –judetul Alba; 
- Primarul orasului Ocna Mures; 
- Compartimentul pentru urbanism, tehnic, investitii, disciplina in constructii, spatiu locativ; 
 

Ocna Mures, la 10.02. 2011 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                              CONTRASEMNEAZA 
           CONSILIER,                                                                                  SECRETAR ORAS                       
JR. FLORIN AUREL POPA                                                              JR. FLORINEL NICOARA 
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Ex.7;Anexe:1;                                     Nota: Consilieri in functie:17; Prezenti:14; Voturi pentru:13; 




