ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 130 /2018
privind acceptarea donaŃiei unui teren situat în municipiul Orăştie în Municipiul Orăştie,
str.Horea, nr.44

Consiliul local al municipiului Orăştie, judeŃul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.134/2018, expunerea de motive a Primarului
nr.7692/30.05.2018, raportul DirecŃiei A.P.L nr.7695/30.05.2018 şi raportul de avizare al comisiei
pentru administraŃie locală;
În baza dispoziŃiilor art.863, lit.”c’ şi art.1014 din Codul Civil
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), 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 CF nr.65795 Orăştie, nr.cadastral 65795 în suprafaŃă de
216 mp situat în Orăştie, str.Horea, nr.44, de la d-l Molnar Zoltan, în vederea realizării accesului
auto şi pietonal.
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;
− Serviciului A.D.P;
− DirecŃiei Arhitect-şef;
− D-lui Molnar Zoltan.

Orăştie, 31.05.2018

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

Cvorum necesar : 13 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 31 mai 2018, prin vot deschis, cu unanimitate de
voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (18 prezenŃi).

