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PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului 

Finanțelor Publice, în domeniul public al orașului Ocna Mureș și administrarea Consiliului Local al 

orașului Ocna Mureș, a imobilului - construcții și teren - înscris în CF. 71818 Ocna Mureș, nr. top.971/1  
 

 
 

 

        CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, județul 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 nr.7535/07.05.2021 al Compartimentului pentru organizarea și 

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

necesitatea aprobării trecerii din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului 

Finanțelor Publice, în domeniul public al orașului Ocna Mureș și administrarea Consiliului Local 

al orașului Ocna Mureș, a imobilului înscris în CF. 71818 Ocna Mureș, nr. top.971/1 (clădire și 

teren), situat în Ocna Mureș, str.Nicolae Iorga, nr.6, având datele d eidentificare din anexă;   

       -  Extras de Carte Funciară nr.71818 Ocna Mureș eliberat de către Oficiul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară Alba, Biroul de Cadastru și Publiciatate Imobiliară Aiud și datele de 

identificare actualizate; 

- 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; 

 art.287 lit a) coroborat cu art.292 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

 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.10 - Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al 

Orașului Ocna Mureș, actualizate; 

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

care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor si al 

județelor; 
       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. 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

       Art. 1. Se aprobă solicitarea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș, către Guvernul 

României, de trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor 

Publice prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, în domeniul public al 

orașului Ocna Mureș și administrarea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș, a imobilului 

înscris în CF. 71818 Ocna Mureș, nr. top.971/1 (clădire și teren), situat în Ocna Mureș, str.Nicolae 

Iorga, nr.6 având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul 

proiect.  
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              Art. 2. Hotărârea de față poate fi contestată în condițiile și termenele prevăzute de Legea 

nr.554/2004 a contenciosului administrativ.   
    

             Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, respectiv cu realizarea 

demersurilor și semnarea tuturor documentelor necesare realizării transferului se împuternicește 

primarul orașului Ocna Mureș, dl. Silviu Vințeler. 

 

        Prezenta se comunică la: 

- Instituția prefectului – județul Alba; 

- Ministerului Finanțelor Publice-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov; 
- Primarul orașului Ocna Mureș; 

- Compartimentul pentru organizarea și amenajarea teritoriului, administrarea domeniului 

public și privat al orașului,licitații; 
 

Ocna Mureş,  18.05.2021. 

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

 

 

 

 


