ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 53 /2018
privind completarea H.C.L. nr. 59/2017, referitoare la solicitarea trecerii din
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne –
Unitatea militară 0451 Deva în domeniul public al municipiului Orăştie şi
administrarea Consiliului local Orăştie,
a unui teren extravilan

Consiliul local al municipiului Orăştie, Judeţul Hunedoara;
Având în vedere:
- Adresa Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean ,,Decebal” Hunedoara nr.2551976/14.02.2018, prin care se comunică
necesitatea adoptării unei hotărâri a Consiliului local cu privire la completarea
H.C.L. nr. 59/2017;
- proiectul de hotărâre nr.56/2018, expunerea de motive a primarului
nr.3030/01.03.2018 și raportul Direcţiei A.P.L nr.3031/01.03.2018.
În temeiul prevederilor art.9, alin.(1), din Legea nr.213/1998 privind
bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.36,
alin.(2),lit.c şi alin.(90 şi ale art. 45, alin.(3) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se completează art.1 al H.C.L. nr. 59/2017, cu două noi aliniate, care
vor avea următorul cuprins:
,, Alin.(2). Destinaţia imobilului, reprezentând teren extravilan în suprafaţă
de 98.128 m.p., identificat în CF nr. 65049 Orăştie, (nr. CF vechi 4032/a), nr.
cadastral 65049 (Poligon Dealul Bemilor) va fi aceea de păşune.
Alin.(3). Imobilul sus identificat devine bun de interes public local. Bunul
imobil va fi inventariat şi întabulat în cartea funciară, în domeniul public al
Municipiului Orăştie.”

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 prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul şi Direcţia Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al primarului.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului –Judeţul Hunedoara;
-Ministerului Afacerilor Interne;
-Primarului municipiului Orăştie;
-Direcţiei tehnice;
-Direcţiei A.P.L.

Orăștie, 06.03.2018

Preşedinte de şedinţă,
prof.Stănculesc Valentin Silviu
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 13 voturi
Adoptată în ședinţa de îndată din data de 06 martie 2018, prin vot deschis,
cu unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcţie (16 prezenţi).

