ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 86/2019
privind inventarierea unor terenuri intravilane în proprietatea privată a
Municipiului Orăştie

Consiliul Local al Municipiului Orăştie, Județul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.82/2019, expunerea de motive a
Primarului Municipiului Orăștie, înregistrată cu nr.5185/17.04.2019, raportul
Direcției A.P.L nr.5187/17.04.2019 și raportul de avizare al comisiei pentru
administrație locală .
Ținând seama de faptul că terenul intravilan identificat în CF nr. 66521
Orăştie (nr. CF vechi 4670), nr.topografic 2788/2/8 , în suprafață de 16.428 mp si
terenul intravilan identificat în CF nr.65566 Orăştie, nr.topografic
2872/2/18/40/15/2/15 , în suprafață de 11.979 mp nu au fost revendicate potrivit
dispozițiilor Legii nr.18/1991, a Legii nr.1/2000 sau a Legii nr.10/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, nu sunt retrocedate sau grevate de alte
sarcini care să împiedice trecerea în proprietatea privată a Municipiului Orăştie.
Ținând cont de Decizia nr.22/2016 din 26 septembrie 2016 a Înaltei Curți
de Casație şi Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept,
publicată în Monitorul Oficial nr. 947 din 24 noiembrie 2016.
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(1) din Legea nr. 18/1991 privind
fondul funciar, republicată cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu
prevederile art.553, alin.(2) şi art.1138 din Codul Civil.
În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit. c şi alin.(5), lit. b, precum şi ale
art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 - Se aprobă trecerea terenurilor intravilane, identificate în CF
nr.66521 Orăştie, (nr.CF vechi 4670), nr.topografic 2788/2/8 în suprafață de
16.428 mp şi CF nr.65566 Orăştie (nr.CF vechi 4670), nr.topografic

2872/2/18/40/15/2/15 în suprafață de 11.979 mp, din proprietatea Statului
Român în proprietatea privată a Municipiului Orăştie.
Art.2 - Se completează inventarul bunurilor din proprietatea privată a
Municipiului Orăştie cu terenurile intravilane identificate în CF nr. 66521 Orăştie,
(nr. CF vechi 4670 ), nr.topografic 2788/2/8 în suprafață de 16.428 mp şi
CF nr.65566 Orăştie ( nr. CF vechi 4670), nr.topografic 2872/2/18/40/15/2/15 în
suprafață de 11.979 mp.
Art.3 - Se aprobă efectuarea demersurilor legale pentru întabularea
dreptului de proprietate privată al Municipiului Orăştie asupra imobilelor sus
identificate .
Art.4 - Consiliul Local al Municipiului Orăştie îşi însușește inventarul
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Orăștie, completat
potrivit dispozițiilor art. 2 din prezenta hotărâre.
Art.5 - Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.6 - Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Primarul şi
Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului
Orăştie.
Art.7 - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului – Județul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăştie;
- Direcției Tehnice;
- Direcției A.P.L.

Orăștie, 24.04.2019

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

Cvorum necesar : 13 voturi
Adoptată în ședința ordinară din data de 24 aprilie 2019, prin vot deschis,
cu unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcție (15 prezenți).

