ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.112
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă DE INDATA la
data de 08.07.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.944/08.07.2011, de către
primarul oraşului Ocna Mureş.
Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotararii nr.90/31.05.2011 a
Consiliului local al orasului Ocna Mures privind “trecerea din domeniul public al Statului Roman
in domeniul privat al orasului Ocna Mures a terenului inscris in CF 70190 Ocna Mures, cu nr top
963/1 si 964/1 in suprafata de 19500 mp situat administrativ in Ocna Mures, str. Fabricii-zona
industriala”, proiect iniţiat şi înaintat spre aprobare de către primarul orasului Ocna Mures;
Vazand: adresa nr. 8220/4/G/SJ/27.06.2001 a Institutiei Prefectului judetul Alba – procedura
prealabila pentru revocarea, ca nelegala, a Hotararii nr.90/2011, referatul si raportul
nr.8478/07.07.2011 ale Compartimentului juridic;
Având în vedere Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicata in anul 2007, cu modificările ulterioare, coroborata cu Legea nr.213/17.11.1998 privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si H.G. nr. 974/05.09.2002, Anexa nr.10 – Lista
bunurilor care apartin domeniului public al orasului Ocna Mures;
În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: - Se revoca Hotararea nr.90/31.05.2011 a Consiliului local al orasului Ocna
Mures privind “trecerea din domeniul public al Statului Roman in domeniul privat al orasului
Ocna Mures a terenului inscris in CF 70190 Ocna Mures, cu nr top 963/1 si 964/1 in suprafata de
19500 mp situat administrativ in Ocna Mures, str. Fabricii-zona industriala”.
Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului
Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Compartimentul pentru urbanism, tehnic, investitii, disciplina in constructii, spatiu locativ;
- Compartimentul juridic;
Ocna Mureş, 08.07.2011
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
ING. FLORIN AUGUSTIN MAN

PSN/PSN
EX:7;ANEXE:0;

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS
JR. FLORINEL NICOARA

NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:12; Voturi ,,pentru”: 12.
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