ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 257 /2017
privind acceptarea donaŃiei unui teren situat în municipiul Orăştie în
prelungirea str.V.Alecsandri din Municipiul Orăştie

Consiliul local al municipiului Orăştie, judeŃul Hunedoara;
Având în vedere :
- cererea înregistrată sub nr.14224/02.11.2017, prin care numiŃii Rojoiu
Petru, Rujoiu Ioan, Miga Mariana, Rujoiu Viorel si Rujoiu Florin îşi dau acceptul în
calitate de proprietari pentru donarea terenului în suprafaŃă de 1.064 mp în vederea
realizării accesului auto şi pietonal la loturile parcelate situate în prelungirea
str.V.Alecsandri;
- HCL nr.120/2012 privind aprobarea unui P.U.Z şi a Regulamentului
de urbanism local – “Ansamblu locuinŃe în prelungirea străzii V.Alecsandri
Municipiul Orăştie”;
- proiectul de hotărâre nr.271/2017, expunerea de motive a Primarului
nr.14942/16.11.2017, raportul DirecŃiei A.P.L nr.14943/16.11.2017 şi raportul de
avizare al comisiei pentru administraŃie locală;
În temeiul prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcŃii, republicată, ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.36, alin.(5), lit.c, ale
art.121, alin.(3) şi art.45, alin.(3) din Legea administraŃiei publice locale nr.
215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Acceptă donaŃia unui teren în suprafaŃă de 1.064 mp situat în Orăştie, în
prelungirea străzii V.Alecsandri înscris în CF 63660 Orăştie, nr.cadastral 63660 de la
Rujoiu Petru, Rujoiu Ioan, Miga Mariana, Rujoiu Viorel şi Rujoiu Florin, în vederea
realizării accesului auto şi pietonal la loturile parcelate situate în prelungirea
str.V.Alecsandri din Municipiul Orastie.
Art.2 : Terenul sus identificat va avea destinaŃia de drum public şi va fi
inventariat în domeniul public al municipiului Orăştie, iar schimbarea categoriei de
folosinŃă şi cheltuielile legate de transcrierea acestuia se vor suporta de la bugetul
local.
Art.3 : Se împuterniceşte Primarul municipiului Orăştie, dl.ing.Ovidiu
LaurenŃiu Bălan să semneze actul de donaŃie ce se va încheia la notarul public.
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 DirecŃia Arhitect –
Şef şi Serviciul Administrativ Domeniului Public şi Privat din cadrul Aparatului de

specialitate al Primarului.
Art.6 : Prezenta hotărâre se comunică :
− InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
− Primarului Municipiului Orăştie;
− DirecŃiei tehnice;
− DirecŃiei Arhitect-şef;
− Persoanelor menŃionate la art.1.

Orăştie, 23.11.2017

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

Cvorum necesar : 13 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 23 noiembrie 2017, prin vot deschis,
cu unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (19 prezenŃi).

