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

 HOTARAREA NR 134 
 
           CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinara  la data 
de 30.08.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr 1026/19.08.2011, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif; 
               Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind propunerile Primăriei oraşului Ocna 
Mureş, judeţul Alba, făcute pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor,ce vor fi înaintate 
domnului Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a 
terenurilor prevăzute la art.36, p-ctele. 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul 
funciar, republicată, cetăţenilor solicitanţi menţionaţi în ANEXA care face parte integrantă din 
prezenta hotarare”, proiect iniţiat şi înaintat spre aprobare de către primarul oraşului Ocna Mureş; 
               Văzând – referatul şi raportul de specialitate nr. 9115/26.07.2011 întocmite de către biroul 
urbanism, tehnic, investitii, constructii din  cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului 
Ocna Mureş;  
               Având în vedere Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, 
republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborată cu art.36, p-ctele. 2-6 
din Legea nr.18 din 19.02.1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificarile ulterioare; 
                În temeiul art.45, p-ctul.1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia 
publică locală; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

                 Articol unic: - Se propune domnului Prefect al judeţului Alba, emiterea ordinului de 
atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36, p-ctele.2-5 din Legea nr.18/19.02.1991 
privind fondul funciar, republicată, cetăţenilor solicitanţi inscrisi în ANEXA care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
                 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; 
              - Biroul urbanism, tehnic, investitii, constructii 

                  Ocna Mureş  30.08.2011 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                                CONTRASEMNEAZA, 
PACURAR VALERICA                                           SECRETAR ORAS OCNA MURES 

                                                                          JUR. FLORIN NICOARA 
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