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PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind clarificarea situației juridice a unor tronsoane de drum care formează  

Drumul comunal 18 (DC 18) Ocna Mureș - Războieni-Cetate 
 

 

      Consiliul Local al orașului Ocna Mureș, judetul Alba, întrunit în şedinţă ____________ 

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 comun nr.5906/12.04.2021 al Compartimentului pentru organizarea și 

amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat al orașului, licitații și al Biroului 

pentru achiziții publice, evidența patrimoniului;  

       -  Procesul verbal de identificare și recunoaștere a granițelor teritoriale dintre UAT Orașul 

Ocna Mureș și UAT Comuna Unirea avizat de către OCPI Alba, Instituția Prefectului – județul 

Alba, RNP Romsilva și CN Apele Romîne și înregistrat la OCPI Alba cu nr.1 din 16.02.2018; 

       - Documentația cadastrală executată de persoana fizică autorizată Raluca Roxana Lazăr 

privind identificarea tronsoanelor care formează Drumul comunal Ocna Mureș-Războieni Cetate; 

       - Hotărârile nr.29 și nr.30 din data de 25 martie 2021 ale Consiliului local al Comunei Unirea, 

județul Alba privind aprobarea clarificării situției juridice a unor tronsoane de drumuri în vederea 

finalizării procedurii de reglementare a granițelor teritoriale dintre cele două unități teritoriale 

antemenționate; 

- Raportul de specialitate__________ comun nr. ________ al Biroului pentru urbanism, 

tehnic, investiții, construcții, spațiul locativ și respectiv al Direcției juridice; 

- Avizele ___________ acordate de către comisiile de specialitate nr.1 și nr.2 ale consiliului 

local al orașului Ocna Mureș, coroborate cu prevederile legale cuprinse în: 

 art.860 din Noul Cod Civil; 

 Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului, actualizată; 

 O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată; 

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

 Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și de carte funciară, 

actualizat, aprobat prin Ordinul nr.700/2014 al președintelui  ANCPI; 

 HGR nr.974/2002 , Anexa nr.73 - Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al 

Comunei Unirea –și Anexa nr.10 - Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al 

Orașului Ocna Mureș, actualizate; 

 HG nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 

care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, al oraselor, al municipiilor si al 

judetelor, 
 HG nr.540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a 

drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice, actualizată,     

 Indicativul drumului comunal DC 18 Ocna Mureș - Războieni-Cetate  atribuit de către 

Consiliul județean Alba;         

       În temeiul art. 129, alin. (6) lit. c), art. 136, art. 139, alin. (3), lit. e) art. 196, alin. (1) lit. a) 

art. 294 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată, 
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H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

                Art. 1. (1) Se aprobă preluarea, din domeniul public al UAT Comuna Unirea, județul 

Alba și din administrarea Consiliului local al Comunei Unirea, în domeniul public al UAT Orașul 

Ocna Mureș și în administrarea Consiliului local al orașului Ocna Mureș a imobilului cu destinația 

”drum public - strada Uiorii” identificat cu CF nr.71213 Unirea, nr. cadastral 71213, parcela 

nr.3500, având suprafața de 5498 mp și elemente tehnice: lungime medie de 600,oo ml, lățime  
 

medie de 8,oo ml, care se suprapune cu imobilul identificat ca fiind drumul public de interes local 

Strada Colonia Peste Mureș și care se regăsește la poziția nr.18 din Inventarul bunurilor 

aparținând domeniului public al Orașului Ocna Mureș – Anexa nr.10 la HGR nr.974/2002 .  

             (2) Se clasifică imobilului identificat la alin.(1) în ”drum comunal” cu denumirea și 

indicativul Drum comunal DC 18 Ocna Mureș - Războieni Cetate - tronsonul nr.1 (strada 

Colonia Peste Mureș). 
 

               Art. 2. (1) Se aprobă preluarea, din domeniul public al UAT Comuna Unirea, județul 

Alba și din administrarea Consiliului local al Comunei Unirea, în domeniul public al UAT Orașul 

Ocna Mureș și în administrarea Consiliului local al orașului Ocna Mureș a imobilului cu destinația 

”drum vicinal” identificat parțial cu pozițiile nr.88 și nr.90 din Inventarul bunurilor aparținând 

domeniului public al Comunei Unirea – Anexa nr.73 la HGR nr.974/2002, parcela cu nr. 3538 și 

nr.3539/1, cu suprafața de 8977 mp și elemente tehnice: lungime medie de 1122 ml, lățime medie 

de 8 ml, ca fiind drum public de interes local pentru UAT Orașul Ocna Mureș. 

             (2) Se clasifică imobilului identificat la alin.(1) în ”drum comunal” cu denumirea și 

indicativul Drum comunal DC 18 Ocna Mureș - Războieni Cetate - tronsonul nr.2.  
 

               Art. 3. (1) Se însușește documentația tehnică cadastrală pentru prima înscriere și se 

aprobă înscrierea, în domeniul public al UAT Orașul Ocna Mureș, a imobilului cu destinația 

”drum vicinal”, în suprafață de 7772 mp și elemente tehnice: lungime medie de 965 ml, lățime 

medie de 8,oo ml, care se regăsește la poziția nr.216 din Inventarul bunurilor aparținând 

domeniului public al Orașului Ocna Mureș – Anexa nr.10 la HGR nr.974/2002 identificat cu 

parcela nr.287 în vederea clarificării situației juridice a acestui imobil și din punct de vedere al 

cărții funciare, imobil identificat în documentație ca Tronsonul nr.3. 

             (2) Se clasifică imobilului identificat la alin.(1) în ”drum comunal” cu denumirea și 

indicativul Drum comunal DC 18 Ocna Mureș - Războieni Cetate - tronsonul nr.3.  
 

              Art. 4. În vederea preluării bunurilor descrise la art.1 și art.2, inclusiv semnarea 

protoculului de predare-primire se mandatează Comisia specială de inventariere constituită prin 

Dispoziția nr.476/23.12.2020 a primarului orașului Ocna Mureș. 
 

              Art. 5. Documentația cadastrală de identificare și primă înscriere anexată, întocmită de 

către persoana fizică autorizată Lazăr Raluca-Roxana face parte integrantă din prezenta. 
 

              Art. 5. Hotărârea de față poate fi contestată în condițiile și termenele prevăzute de Legea 

nr.554/2004 a contenciosului administrativ.   
    

             Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri de împuternicește 

primarul orașului Ocna Mureș, dl. Silviu Vințeler și comisia arătată la art.4.. 

 

        Prezenta se comunică la: 

- Instituția prefectului – județul Alba; 

- Primarul orașului Ocna Mureș; 

- Consiliul local al comunei Unirea; 

- Poliția orașului Ocna Mureș; 

- Serviciul public Poliția Locală Ocna Mureș; 
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- Direcția economică pentru asigurarea actualizării inventarului; 

- Compartimentul pentru organizarea și amenajarea teritoriului, administrarea domeniului 

public și privat al orașului,licitații pentru asigurarea efectuării operațiunilor la cartea 

funciară; 

- Biroul pentru achiziții publice, evidența patrimoniului; 
 

Ocna Mureş,  14.04.2021. 

       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 

Comisiile de specialitate nr.1 și nr.2 ale Consiliuluilocal Ocna Mureș; 

alte avize necesare ____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnored: PSN .Ex: 3. anexe: 1;     Consilieri in functie: 17; prezenti:  ; voturi ,,pentru”(%):   ;   voturi ,,contra”:  ;  abţineri: 

 

 

 

 


