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       R O M Â N I A 

    JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

          PRIMAR 

   Nr. 29/20.02.2020 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea documentației tehnice de alipire a imobilelor înscrise în CF 79557 și CF 79558 a 

căror concesionari sunt Cîmpean Elisabeta și Cîmpean Nicolae, având ca obiect terenurile situate 

administrativ în Ocna Mureș, str. Narciselor, nr. 12-14, jud. Alba 

 

 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică 

la data de ___________, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. _____/_________, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vințeler;   

  

 Având în vedere  

 referatul de aprobare nr. 2720/19.02.2020 al Compartimentului organizarea și amenajarea 

teritoriului și protecția mediului, din care rezultă necesitatea aprobării documentației tehnice 

de alipire a imobilelor înscrise în CF 79557 și CF 79558 a căror concesionari sunt Cîmpean 

Elisabeta și Cîmpean Nicolae, având ca obiect terenurile situate administrativ în Ocna Mureș, 

str. Narciselor, nr. 12-14, jud. Alba; 

 raportul de specialitate ______________ nr.______/______________ al Compartimentului 

organizarea și amenajarea teritoriului și protecția mediului 

 avizele ______________ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna 

Mureș; 

 Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, actualizată; 

 Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, actualizată; 

 OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

 În temeiul art. 129, alin. (2) lit. c), art. 136, art. 139, alin. (3), lit. g) art. 196, alin. (1) lit. a) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

          

 Art. 1. (1) Se aprobă documentația tehnică de alipire a imobilelor înscrise în CF 79557 și CF 

79558 a căror concesionari sunt Cîmpean Elisabeta și Cîmpean Nicolae, având ca obiect 

terenurile situate administrativ în Ocna Mureș, str. Narciselor, nr. 12-14, jud. Alba, proprietar 

oraș Ocna Mureș - domeniu privat, documentație tehnică întocmită de Mureșan Emil Florin, 

conform anexei, parte integrantă din prezenta. 

   (2) Se aprobă încheierea unui singur contract de concesiune având ca obiect terenul 

rezultat din alipire pe durata rămasă și având drept concesionari pe Cîmpean Elisabeta și Cîmpean 

Nicolae, în indiviziune.  

 Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată. 

 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea 

noului contract de concesiune, se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 

              Se comunică la: 

 Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

 Primarul oraşului Ocna Mureş; 

 Compartimentului organizarea și amenajarea teritoriului și protecția mediului; 

 Serviciul ITL 

 D-nii Cîmpean Elisabeta și Cîmpean Nicolae, Ocna Mureș, str. Narciselor, nr. 12-14, jud. 

Alba; 
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Ocna Mureş,  20.02.2020 

 

                         INIŢIATOR,               AVIZAT, 

         PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,                     SECRETAR GENERAL 

                           SILVIU VINȚELER                                               SIMION NICUȘOR PANDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136 

alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului 

______________________________________________________________ 

 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 

alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea 

comisia de specialitate _____________________________________________ 

alte avize necesare ____________________________________________________________ 
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