ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 138 /2017
privind retragerea folosinŃei unui teren şi comasarea lui cu terenul aferent Spitalului
Municipal Orăştie

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara ;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.148/2017, expunerea de motive a Primarului
nr.7.774/27.06.2017, raportul DirecŃiei tehnice nr.7775/27.06.2017 şi raportul de avizare al
comisiei pentru urbanism;
În baza prevederilor art.25 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităŃii imobiliare,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.879, alin.(1) din Codul Civil
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.c şi art.45, alin.(3) din Legea administraŃiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se retrage terenul atribuit în folosinŃă gratuită, conform HCL nr.2/2012, în
suprafaŃă de 180 mp, înscris în CF 62218, nr.cadastral 62218 aflat în proprietatea publică a
Municipiului Orăştie transmis către Episcopia Devei şi Hunedoarei, Protopopiatul Orăştie,
situat în incinta Spitalului Municipal Orăştie, întrucât nu s-a realizat paraclisul ortodox de
incintă.
Art.2 : Se aprobă comasarea terenului menŃionat la art.1 cu terenul în suprafaŃă de 11.623
mp înscris în CF 62217 aflat în proprietatea publică a Municipiului Orăştie, rezultând un teren
în suprafaŃă totală de 11.803 mp, care este în administrarea Spitalului Municipal Orăştie.
Art.3 : Comasarea menŃionată la art.2 se va efectua şi opera în Cartea Funciară.
Art.4 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia tehnică
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orăştie.
Art.6 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;
- DirecŃiei tehnice.
Orăştie, 29.06.2017

Preşedinte de şedinŃă,
ing.Petre Radu OnuŃ
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 13 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 29 iunie 2017, prin vot deschis, cu unanimitate
de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (15 prezenŃi).

