ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 49 /2018
privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Orăştie, str. Unirii, nr. 30,
în două loturi distincte
Consiliul local al municipiului Orăştie, Judeţul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.51/2018, expunerea de motive a Primarului
nr.2729/23.02.2018 și raportul Direcţiei A.P.L nr.2730/23.02.2018;
În baza prevederilor art.879 – 880 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu
modificările și completările ulterioare, precum și ale art.25, alin.(2) din Legea nr.7/1996 a
cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.c şi art.45, alin.(3) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se aprobă dezmembrarea imobilului (teren), aflat în domeniul privat al
municipiului Orăștie, situat în municipiul Orăştie, str.Unirii nr.30, în suprafaţă de 365 m.p.,
înscris în CF nr.61784 Orăştie, (nr. CF vechi 5629) nr.cadastral/nr. topografic 836/2 în 2 loturi,
astfel :
- lot 1 în suprafaţă de 290 m.p., reprezentând teren – proprietate privată a Municipiului
Orăștie ce va fi transcris în CF nr.66108 Orăştie;
- lot 2 în suprafaţă de 75 m.p., reprezentând teren – proprietate privată a Municipiului
Orăștie ce va fi transcris în CF nr.66109 Orăştie.
Art.2 : Dezmembrarea menţionată la art.1 se va efectua şi opera în Cartea Funciară.
Art.3 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art.4 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează Primarul şi Direcţia tehnică
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orăştie.
Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;
- Direcţiei tehnice.
- O.C.P.I.
Orăștie, 26.02.2018

Preşedinte de şedinţă,
prof.Țambă Alin Adam
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 13 voturi
Adoptată în ședinţa extraordinară din data de 26 februarie 2018, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcţie (14 prezenţi).

