ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 36 / 2019
privind completarea anexei la HCL nr.127/1999 referitoare la aprobarea inventarului
bunurilor care aparŃin domeniului public al municipiului Orăştie

Consiliul Local al municipiului Orăştie, judeŃul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.25/2019, expunerea de motive a Primarului
nr.1.383/01.02.2019 privind completarea anexei la HCL nr.127/1999 cu reŃelele de canalizare
realizate în urma unor investiŃii, raportul DirecŃiei tehnice nr.1.705/04.02.2019 şi raportul de
avizare al comisiei pentru administraŃie locală;
În baza prevederilor Legii art.136 din ConstituŃia României, republicată, ale pct.III.4 din
anexa la Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor,
oraşelor, municipiilor şi judeŃelor şi ale art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind
transparenŃa decizională în administraŃia publică, republicată;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.c şi ale art.45, alin.(1) şi (3) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Aprobă completarea anexei la HCL nr.127/1999 referitoare la aprobarea
inventarului bunurilor care aparŃin domeniului public al municipiului Orăştie cu un număr de 3
poziŃii de la nr. 897 la nr. 899, 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 ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia tehnică
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orăştie.
Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Consiliului JudeŃean Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;
- DirecŃiei tehnice.

Orăştie, 21.02.2019

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 13 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 21 februarie 2019, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (19 prezenŃi).

JudeŃul Hunedoara
Municipiul Orăştie
Consiliul local
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA
INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC
DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI ORĂŞTIE

Anexă la HCL nr.36 /2019

Inventarul
bunurilor care aparŃin domeniului public al municipiului Orăştie (completare)

SecŃiunea 1
Bunuri imobile
Nr.
Crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

0

1

2

3

Anul
dobândirii
sau după caz
al dării în
folosinŃă
4

Valoarea de
inventar
-în lei -

SituaŃia
juridică
actuală

5

6

Sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente
897 1.8.7.

ReŃea canalizare

898 1.8.7.

ReŃea canalizare

Canalizare menajeră Str. Unirii – bl.
145,147, Str. Gării,bl. 40
L = 403;
PVCKGSN8Ø250=347 ml
PVCKGSN4Ø210=44 ml
PVCKGSN4Ø160=12 ml
Canalizare menajeră Str. Stelian

2016

90060

AC nr.
09/02.03.2016
PVR

2017

332916

AC nr.

899 1.8.7.

ReŃea canalizare

Ivaşcu L = 522 ml
Tuburi DN300 PVC Ø 300 = 42 ml
Tuburi DN250 PVC Ø 250 = 480 ml
StaŃie pompare echipată 1 buc
Canalizare menajeră Str. Ioan Mihu,
Str. Dealul Mic L = 1529 ml
PVCKGSN4Ø250 = 1452 ml
PVCKGSN4Ø200 = 64 ml
PVCSN4Ø315 = 13 ml

74/07.12.2017
01/13.01.2017
PVR
2017

473626

Preşedinte
ing. Ovidiu Bălan

Membrii:
jr. Teodor Iordan

ec. Lucia Jorza

ing. Horea Cândea

jr. Călin Costoiu

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

AC nr.
06/10.02.2016
PVR

