ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 229 /2018
privind propunerea restituirii unor terenuri foştilor proprietari

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara ;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.238/2018, expunerea de motive a
Primarului municipiului Orăştie privind restituirea unor terenuri foştilor proprietari
nr.13595/20.09.2018, raportul DirecŃiei A.P.L nr.13596/20.09.2018 şi raportul de
avizare al comisiei pentru administraŃie locală;
În temeiul prevederilor art.36, alin.2-6 din Legea fondului funciar nr.18/1991,
republicată, modificată şi completată prin Legea nr.247/2005 privind reforma în
domeniile proprietăŃii şi justiŃiei, precum şi unele măsuri adiacente, ale art.36, alin.9
şi art.45, alin.1 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se propune restituirea unor terenuri foştilor proprietari, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 : Cu înaintarea hotărârii la Prefectură şi urmărirea comunicării Ordinului
Prefectului se încredinŃează Compartimentul juridic-contencios din cadrul Primăriei
municipiului Orăştie.
Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică :
− InstituŃiei Prefectului – JudeŃul Hunedoara;
− Primarului Municipiului Orăştie;
− Compartimentului Juridic-contencios.
Orăştie, 27.09.2018

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

Cvorum necesar : 7 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 27 septembrie 2018, prin vot deschis,
cu unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (12 prezenŃi).
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Anexă la Hotărârea Nr. 229 / 2018
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A
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E
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privind propunerea restituirii unor terenuri foştilor proprietari, conform art.36 alin2-6 din Legea nr.18/1991, republicată în 1997

Nr
crt

SOLICITANT

Domiciliul
(strada)

Adresa
teren
(strada)

Nr.contract
sau
Nr. decizie

Nr. CF
Nr.Topo

SUPRAFEłE

1.

IOV VIORICA

Municipiul Orăştie,
str.D.Stanca, nr.6
Adresă de
corespondenŃă
Orăştie,
str.Pricazului, bl.6,
ap.16

Municipiul Orăştie,
str.D.Stanca, nr.6

C.Moştenitor
nr.761/1982
C.Mostenitor
nr.82/2014

61138
ORĂŞTIE
CF vechi 2349,
Nr.topo
(280.281)/1

Municipiul Orăştie
str.P.Maior, nr.74

Municipiul Orăştie
str.P.Maior, nr.74

C.ÎntreŃinere
nr.3604/1988

66392
ORĂŞTIE
CF vechi 758/1
Nr.cadastral
66392

ŞERBAN DENISA GEORGIANA

2

GIURGIU PĂŞTIUł şi sotia
GIURGIU RODICA ILEANA

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam

Propus
pt.trecere
în
proprietate

Atribuite
m.p.

Închiriate
m.p.

-

-

180

-

-

500

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

