ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 36 / 2018
privind constatarea situaŃiei juridice a unui teren intravilan situat pe raza
Municipiului Orăştie
Consiliul Local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.32/2018, expunerea de motive a primarului
nr.1782/07.02.2018, raportul DirecŃiei tehnice nr.1783/07.02.2018 şi raportul de avizare al
comisiei pentru administraŃie locală,
łinând cont de Decizia nr.22/2016 din 26 septembrie 2016 a Înaltei CurŃi de CasaŃie
şi JustiŃie, publicată în Monitorul Oficial nr. 947 din 24 noiembrie 2016,
În conformitate cu prevederile art.6, art.36 alin.(1) din Legea Fondului Funciar
nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile
art.553, art.557, alin.(2) din Codul Civil, ale art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile
proprietate publică şi ale art.1 şi 2 din Titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în
domeniile proprietăŃii şi justiŃiei, precum şi unele măsuri adiacente;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.c) şi alin.5), lit.b) şi ale art.45, alin.(3) din
Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se însuşeşte în proprietatea privată a Municipiului Orăştie şi se inventariază în
domeniul privat al Municipiului Orăştie, în administrarea Consiliului Local al Municipiului
Orăştie, terenul intravilan situat în municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara, înscris în CF nr.
61796 Orăştie, nr.cadastral 331, nr.topo 1433/2 în suprafaŃă de 99 m.p.
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 încredinteaza 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 din cadrul aparatului de specialitate al
primarului şi se va afişa spre luare la cunoştinŃă publică .

Orăştie, 16.02.2018

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 13 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 16 februarie 2018, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (18 prezenŃi).

