
ROMANIA                                                                                                    

JUDETUL MURES                                                                                            

COMUNA OGRA 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA nr.34 

Din  29 iulie 2015 

 

Privind  modificarea art.1 al  Hotararii Consiliului local Ogra nr.10/18.03.2015   

 

Consiliul Local Ogra, judetul Mures, intrunit in sedinta ordinara de lucru, 

Avand in vedere: 

-Expunerea de motive nr.4586 /22.07.2015, privind  modificarea Hotararii Consiliului 

local Ogra nr.10/18.03.2015; 

-Raportul de specialitate nr.4585 /22.07.2015 la proiectul de hotarare privind  

modificarea  Hotararii Consiliului local Ogra nr.10/18.03.2015   

-Hotararea Consiliului local nr.10/18.03.2015,privind transmiterea in folosinta gratuita 

către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţională de 

Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor in vederea executării 

obiectivului de investiţii „Sală de sport din comuna  OGRA, judeţul Mures ”; 

-raportul de avizare al comisiei de specialitate nr..2 din cadrul consiliului local Ogra; 

Tinand cont de  : 

- Ordonanta Guvernului nr .25/2001, privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii „ 

C.N.I” SA, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.”c”, art.45 alin.(3), art.124 din Legea nr. 

215/2001 privind administratia publica locala, republicata,cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

HOTARASTE: 

Art.I Se aproba modificarea art.1 al Hotararii Consiliului local Ogra nr.10/18.03.2015 care 

urmeaza a avea urmatorul continut:” Se aproba predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol,  

a terenului  situat in  comuna Ogra, judeţul Mures, aflat în domeniul public al comunei Ogra, în 

suprafaţă de 1519  mp, identificat potrivit Cartii funciare nr. 50.740/Ogra, nr.cadastral 50740, 

liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului 

de investiţii „Sală de sport ”. 

Art.II.Celelalte prevederi ale Hotararii nr.10/18.03.2015 rămân neschimbate. 

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

comunei Ogra. 

Art.IV.Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului-Judetul Mures, Primarului 

comunei Ogra si  spre afisare, prin grija secretarului comunei Ogra. 
 

                             PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                              Meghesan Ioan                                          Contrasemneaza, 

                                                                                                                 SECRETAR    

                                                                                                    Crefelean Anicuta-Ramona 


