ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 60 /2017
privind propunerea restituirii unor terenuri foştilor proprietari

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara ;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.60/2017, expunerea de motive a
Primarului municipiului Orăştie privind restituirea unor terenuri foştilor proprietari
nr.3625/23.03.2017, raportul DirecŃiei A.P.L nr.36246/23.03.2017 şi raportul de
avizare al comisiei pentru administraŃie locală;
În temeiul prevederilor art.36, alin.2-6 din Legea fondului funciar nr.18/1991,
republicată, modificată şi completată prin Legea nr.247/2005 privind reforma în
domeniile proprietăŃii şi justiŃiei, precum şi unele măsuri adiacente, ale art.36, alin.9
şi art.45, alin.1 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se propune restituirea unor terenuri foştilor proprietari, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 : Cu înaintarea hotărârii la Prefectură şi urmărirea comunicării Ordinului
Prefectului se încredinŃează Compartimentul juridic-contencios din cadrul Primăriei
municipiului Orăştie.
Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică :
− InstituŃiei Prefectului – JudeŃul Hunedoara;
− Primarului Municipiului Orăştie;
− Compartimentului Juridic-contencios.
Orăştie, 30.03.2017

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 13 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 30 martie 2017, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (15 prezenŃi).
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Anexă la Hotărârea Nr. 60 / 2017
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privind propunerea restituirii unor terenuri foştilor proprietari, conform art.36 alin2-6 din Legea nr.18/1991, republicată în 1997
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Nr. decizie
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Nr.Topo

SUPRAFEłE

1.

STOICA IOAN

Sat Beriu, nr.185A

Municipiul Orăştie
str.LibertăŃii, nr.70

ZGÎRDEA EUGENIA

Sat Văleni, nr.2

C.V-C
nr.268./1984
Decizia
nr.35/1985

65719
ORĂŞTIE
65719
Nr.top
1473/1,1474/1,
1473/2,1474/2

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,
jr.PAŞCA IOAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
jr.TEODOR IORDAN

Atribuite
m.p.

Închiriate
m.p.

100

-
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446

