
43 
 

           ROMÂNIA 
        JUDETUL ALBA 
    ORASUL OCNA MURES 
       CONSILIUL  LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR. 124 
 
 
        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
29.07.2011,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.959/22.07.2011, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş. 
        Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr.117/08.07.2011 a 
Consiliului local al oraşului Ocna Mureş “privind înscrierea în domeniul privat al oraşului Ocna 
Mureş a terenului proprietate de stat situat 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, în 
vederea clarificării situaţiei juridice a acestuia”, proiect iniţiat şi înaintat spre aprobare de către 
primarul orasului Ocna Mures; 
       Vazand: adresa nr. 9128/1/G/SJ/19.07.2011 a Instituţiei Prefectului – judeţul Alba prind 
procedura prealabilă prin care sesizează aspecte de nelegalitate ale Hotărârii nr.117/08.07.2011; 
        Având în vedere  art.136 din Constitutia Romaniei, Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind 
administraţia publică locală, republicată in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, 
coroborate cu Legea nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legea nr 7/13.03.1996, cu modificarile si completarile 
ulterioare si Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I nr 634/13.10.2006 pentru aprobarea 
Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea 
inscrierii in cartea funciara; 
         În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, 
republicata; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
            Articol unic: (1)  Se revocă Hotărârea nr.117/08.07.2011 a Consiliului local al oraşului Ocna 
Mureş “privind înscrierea în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a terenului proprietate de stat 
situat 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, în vederea clarificării situaţiei juridice 
a acestuia”. 
            (2) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 
oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif;        
 
          Se comunică la: 
       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Compartimentul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ; 
       - Compartimentul juridic; 
 

Ocna Mureş, 29.07.2011 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                CONTRASEMNEAZA 
           CONSILIER,                                                                                    SECRETAR ORAS                                                                                                   
ING. FLORIN AUGUSTIN MAN                                                           JR. FLORINEL NICOARA 

 
 
 
 
 

PSN/PSN 
EX:7;ANEXE:0;                           NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:13; Voturi ,,pentru”: 13. 
 
 
 




