
 R O M Â N I A                                                   

JUDETUL MURES                                                                   

COMUNA OGRA 

CONSILIUL LOCAL  
H O T Ă R Â R EA  

 

Nr. 45  din 14 octombrie 2015 

 

Privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Ogra a unei  suprafete de 

600 mp teren , in scopul amplasarii statiei de epurare   
 
                      Consiliul local al Comunei  Ogra, judeţul Mureş,intrunit în şedinţa extraordinara, 

  Avand in vedere:; 

-Raportul de specialitate al Biroului Financioar Contabil-Resurse Umane  nr.5928/12.10.2015 

la proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Ogra a unei  

suprafete de 600 mp teren , in scopul amplasarii statiei de epurare ;  

-Rapoartele de  avizare favorabila ale comiilor de specialitate din cadrul consiliului 

local; 

            Tinand cont de prevederile: 

  - art.3 alin.(4), art.8 alin.(1)  din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

  - art.863  lit. „e” din Legea nr.287/2009, privind Codul Civil, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

                        -  art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”c”, art.119,  art.120 alin.(1) si (2) din Legea  nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată,cu modificarile si completarile ulterioare, 

  In temeiul prevederilor art.45 alin.(3) precum şi art. 115 alin. (1) lit.”b “ din Legea  

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificarile si completarile ulterioare, 

H O T A R Ă Ş T E: 

            Art.1 (1) Se aprobă trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Ogra a 

terenului in suprafata de 600 mp,avand categoria de folosinta  pasune, situat in localitatea Ogra, Tarla 

18, parcela 851, numar cadastral 50.695, inscris in cartea funciara nr.50.695 a U.A.T. Ogra, identificat 

conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare, in scopul amplasarii statiei de epurare. 

 (2) Schimbarea categoriei de folosinta a suprafetei de teren mentionata la alin.(1) se va face cu 

respectarea prevederilor legale privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor. 

 (3)Inventarul domeniului public al comunei Ogra aprobat prin HCL nr.14/10.07.2001, cu 

modificarile si completarile ulterioare se completeaza cu imobilul teren prevazut la alin.(1), conform 

Anexei nr.2 la prezenta hotarare.  

 Art.2 Biroul Financiar Contabil-Resurse Umane va lua masuri pentru actualizarea Inventarului 

domeniului public al comunei Ogra aprobat prin  HG nr.964/2002,privind atestarea domeniului public 

al judetului Mures,Anexa 64-Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ogra,in 

sensul celor prevazute la art.1 din prezenta hotarare. 

 Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incredinteaza Primarul comunei 

Ogra, prin Biroul Financiar Contabil-Resurse Umane. 

 Art.4 Cu data adoptarii prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.35/6.11.2008. 

 Art.5  Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului comunei Ogra la : 

  -Institutia Prefectului –Judetul Mures; 

  -Primarul comunei Ogra; 

  -Biroul Financiar Contabil-Resurse Umane; 

  - Spre afisare. 

                     

                     Presedinte de sedinta,                                                             Contrasemneaza, 

                           Mosora Teofil                                                                       SECRETAR 

                                                                                                               Crefelean Anicuta-Ramona 



                                                                                   

                                                                                                                     

                                              

 

 

 

 

 

                         

 

 

 


