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            R O M Â N I A 
         JUDEŢUL ALBA 
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 
       CONSILIUL LOCAL  

 
 

 HOTĂRÂREA NR 152 
 
 
        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă de indata  la data de 
06.10.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1.154/06.10.2011, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş. 
        Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind parcelarea imobilului proprietate privată a 
oraşului Ocna Mureş, situat administrativ în oraşul Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr. 25, jud. 
Alba, înscris în C.F. nr. 71563 Ocna Mureş, cu identificator cadastral 71563 (nr. top. 2161/1/1/2/1 – 
casă şi curţi, construcţii cu suprafaţa de 258 m.p.) - în vederea clarificării situaţiei juridice a acestuia, 
conform Documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta, proiect initiat de catre 
domnul primar al oraşului Ocna Mureş, prof. Augustin Drăguţ. 
        Văzând referatul şi raportul nr.70763/12.09.2011 ale compartimentului pentru urbanism, tehnic, 
investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ; 
          Având în vedere  Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, 
republicată in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu 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 aprobă parcelarea imobilului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, 
situat administrativ în oraşul Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr. 25, jud. Alba, înscris în C.F. nr. 
71563 Ocna Mureş, cu identificator cadastral 71563 (nr. top. 2161/1/1/2/1 – casă şi curţi, construcţii 
cu suprafaţa de 258 m.p.) , după cum urmează: 
 
         - Unitatea individuală nr. 1, cu nr. topo. nou 2161/1/1/2/1/I, compusă din trei camere (1, 2 şi 
4) şi un grup sanitar (3), cu suprafaţa totală utilă de 34,30 m.p., proprietar oraşul Ocna Mureş – 
domeniul privat în cotă de 1/1 părţi; 
           Bunuri indivize comune – 20,34%; 
           Cota parte teren atribuit -  52 m.p.; 
 
         - Unitatea individuală nr. 2, cu nr. topo. nou 2161/1/1/2/1/II, compusă din nouă camere (6, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 şi 18), două holuri (5 şi 10), două grupuri sanitare (7 şi 8) şi o debara (9), 
cu suprafaţa totală utilă de 135,17 m.p., proprietar oraşul Ocna Mureş – domeniul privat în cotă de 
1/1 părţi; 
           Bunuri indivize comune – 79,76%; 
           Cota parte teren atribuit -  206 m.p.; 
 
            (2) Documentaţia – Memoriu Tehnic privind dezmembrarea imobilului identificat la alineatul 
precedent, întocmită de persoana fizică autorizată ANCPI, ing. Purcel Dumitru şi însuşită de către 
Consiliul local al oraşului Ocna Mureş face parte integrantă din prezenta hotărâre.      
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            (3) Se solicita O.C.P.I Alba - Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Aiud efectuarea 
operatiunilor mai sus aprobate in cartile funciare corespunzatoare. 
 
             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 în vederea asigurării înscrierii în cartea funciară corespunzătoare a 
operaţiunilor aprobate prin prezenta hotărâre; 
 

Ocna Mureş, 28.09.2011 
 

     PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               CONTRASEMNEAZA, 
     PACURAR VALERICA                                                         SECRETAR ORAŞ 

                                                                              JR. FLORINEL  NICOARĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSN/PSN 
EXPL.3; ANEXE.1;                         NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 12; Voturi “pentru”: 12;  
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