ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 120 /2017
privind completarea poziŃiei nr.777 din HCL nr.127/1999 referitoare la inventarul bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al municipiului Orăştie
Consiliul Local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre nr.122/2017, expunerea de motive a Primarului
nr.6492/25.05.2017, raportul DirecŃiei tehnice nr.6493/25.05.2017 şi raportul de avizare al comisiei
pentru administraŃie locală;
- anexa nr.5 la Hotărârea Guvernului nr.1352/2001 privind atestarea domeniului
public al judeŃului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeŃul
Hunedoara, completată prin Hotărârea Guvernului nr.1141/2006;
În baza dispoziŃiilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.548/1999 privind
aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeŃelor;
În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c şi art.45, alin.(3) din Legea administraŃiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : (1) Se completează poziŃia nr.777 din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al municipiului Orăştie, aprobată prin HCL nr.127/1999, aceasta având datele de identificare
cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.
(2) H.C.L nr.127/1999 cu completarea menŃionată la alin.(1) se va trimite şi la Guvernul
României pentru a se completa şi poziŃia nr.777 din anexa nr.5 la Hotărârea Guvernului
nr.1352/2001.
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.
Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică :
− InstituŃiei Prefectului – JudeŃul Hunedoara;
− Guvernului României;
− Primarului municipiului Orăştie;
− DirecŃiei tehnice;
− Mass-media locală.

Orăştie, 25.05.2017

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

Cvorum necesar : 13 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 25 mai 2017, prin vot deschis, cu unanimitate de
voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (16 prezenŃi).
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Anexă

MUNICIPIUL ORĂŞTIE

la HCL nr.120/2017

CONSILIUL LOCAL

COMPLETARE
la inventarul bunurilor care aparŃin domeniului public al municipiului Orăştie
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