ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 67 /2017
privind modificarea HCL nr.195/2016 referitoare la însuşirea rapoartelor de
evaluare şi a vânzării terenului intravilan situat în Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu,
nr.2 şi nr.4

Consiliul Local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere :
adresa nr.2629/13.03.2017 a InstituŃiei Prefectului – JudeŃul
Hunedoara privind reanalizarea şi revocarea HCL nr.195/2016;
- proiectul de hotărâre nr.70/2017, expunerea de motive a Primarului
nr.3757/28.03.2017, raportul DirecŃiei tehnice nr.3758/28.03.2017 şi raportul de
avizare al comisiei economice;
- raportul de evaluare întocmit de evaluator ANEVAR Flaviu Ploeşteanu;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(5), lit.”b”, ale art.123, alin.(3) şi ale
art.45, alin.(3) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : (1) Modifică titlul HCL nr.195/2016, care va avea următorul cuprins :
„HOTĂRÂREA nr.195/2016 privind însuşirea raportul de evaluare şi a vânzării
terenului intravilan situat în Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.2-4”.
(2) Modifică art.1 al HCL nr.195/2016, care va avea următorul cuprins :
„Însuşeşte raportul de evaluare a terenului intravilan în suprafaŃă de 900 mp, înscris
în CF nr.65494, nr.cadastral 65494, situat în Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.2-4, în
scopul vânzării acestuia întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR Ploeşteanu
Flaviu, care constituie anexă la prezenta hotărâre”.
(3) Modifică art.2 al HCL nr.195/2016, care va avea următorul cuprins :
„Constată că acest teren provine din comasarea a două terenuri de câte 450 mp
deŃinute iniŃial în concesiune de către numiŃii Herlea Radu Petre şi Herlea Mihai
Radu cu titlu de „loc de casă” ”.
Art.2 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi
DirecŃia tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Orăştie.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;
- DirecŃiei Tehnice;
- D-lui Herlea Radu Petre;
- D-lui Herlea Mihai Radu;
- Afişare la sediul InstituŃiei.

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).

