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         ROMÂNIA 

    JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL OCNA MUREŞ 
         PRIMARUL 

Nr. 81 din 28.04.2022 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

        privind aprobarea documentației tehnice de identificare și parcelare   

 a imobilului înscris în CF.70742-Ocna Mureș cu nr.top. 1210/1/12/2/2/1/1/1/1, în suprafață de 2995 

mp situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Aleea Independenței, FN,  din orașul Ocna 

Mureș. 

 

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

data de 28.04.2022, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 233/21.04.2022, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

      Având în vedere: 
      - Referatul de aprobare comun nr.6806/21.04.2022 al Compartimentului organizarea și 

amenajarea teritoriului, protecția mediului și al Biroului achiziții publice, evidența patrimoniului 

orașului din care rezultă necesitatea aprobării documentației tehnice de identificare și parcelare  a 

imobilului înscris în CF.70742-Ocna Mureș cu nr.top. 1210/1/12/2/2/1/1/1/1, în suprafață de 2995 

mp situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Aleea Independenței, FN,  din orașul Ocna 

Mureș. 

- Raportul de specialitate comun ____________ nr.___________ a Direcției juridice și al 

Direcției economice;  

 Avizele __________ ale  comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna 

Mureş,   

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

 OMFP nr.1718/2011- pentru aprobarea precizărilor privind întocmirea și actualizarea 

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;  

 OMFP nr. 668/2014- pentru aprobarea precizărilor privind întocmirea și actualizarea 

inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor 

reale supuse inventarierii;  

 Procesul verbal nr. 6933 din 27.04.2022, întocmit de Comisia specială pentru inventarierea 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al oraşului Ocna Mureș, constituită prin 

Dispoziția nr.476/23.12.2020; 
Ținând cont de prevederile: 

- art.139 alin.(1)-(3) lit.g), art.196 alin.(1) lit.a) și art. 289 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 art. 858 - 860 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Legea nr.7/1996 privind cadastrul și publicictatea imobiliară, actualizată;  

 Ordinul nr.700/2014 al președintelui ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, 

recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, actualizat, 

 poziția nr. crt. 47 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Ocna 

Mureș, atestat prin Anexa nr.10 a H.G. nr.974/05.09.2002 privind atestarea domeniului 

public al județului Alba, ;  

       În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

         Art. 1. Se aprobă documentația tehnică întocmită de ing. Raluca Roxana Lazăr, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta și care cuprinde următoarele operațiuni: 
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A.    Imobilul în cauză se identifică cu cel înscris înscris în CF.70742-Ocna Mureș cu nr.top. 

1210/1/12/2/2/1/1/1/1, în suprafață de 2995 mp, situat administrativ în orașul Ocna Mureș, 

str. Aleea Independenței, FN,  din orașul Ocna Mureș. 

 

      B.  Se aprobă parcelarea următorului imobil: 

           B.1. Imobilul înscris în CF.70742-Ocna Mureș cu nr.top. 1210/1/12/2/2/1/1/1/1, în suprafață 

de 2995 mp,  în trei loturi: 

- Lotul nr. 1: parcela cu nr. top. 1210/1/12/2/2/1/1/1/1/1 – curți construcții în suprafață de 

182 mp; 

- Lotul nr. 2: parcela cu nr. top. 1210/1/12/2/2/1/1/1/1/2  – curți construcții în suprafață de 

196 mp; 

- Lotul nr. 3: parcela cu nr. top. 1210/1/12/2/2/1/1/1/1/3  – curți construcții în suprafață de 

2617 mp; 

 

        B.2. Loturile nr.1, 2 și 3 se vor înscrie în CF pe vechiul proprietar, Orașul Ocna Mureș -

domeniul privat. 

 

        Art.2. Loturile nr.1 și 2 vor fi destinate construirii de insule ecologice digitalizate având în 

vedere Planul Național de Redresare  și Reziliență, pilon 1. Tranziție verde, Componenta C3, 

Managementul deșeurilor, pct II.b. Construirea de insule ecologice digitalizate și Strategia 

integrată de dezvoltare urbană aprobată prin Hotărârea Consiliului local Ocna Mureș nr.23 din 

24.02.2022. 
 

Art. 3. Documentația tehnică întocmită de ing. Raluca Roxana Lazăr, face parte integrantă din 

prezenta. 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată. 

 

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, domnul Silviu Vinţeler. 

 

                Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

      - Direcția economică în vederea asigurării actualizării inventarului bunurilor aparținând 

domeniului public al orașului Ocna Mureș; 

      - Compartimentul organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului în vederea asigurării 

înscrierii operațiunilor la BCPI Aiud; 

       - Biroul achiziții publice, evidența patrimoniului orașului; 

 

Ocna Mureş,  28.04.2022 

 

 

                         INIŢIATOR,             AVIZAT, 

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,                    SECRETAR GENERAL, 

                               SILVIU VINŢELER                                            SIMION NICUŞOR PANDOR 
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Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost iniţiat 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 şi 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 ____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


	Având în vedere:
	 Avizele __________ ale  comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş,

