ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 98 /2020
privind neexercitarea dreptului de preemŃiune pentru imobilul – Ansamblul
urban „ Str.Primăverii”, monument istoric din Municipiul Orăştie, strada
Primăverii, nr.23, judeŃul Hunedoara

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Analizând proiectul de hotărâre nr.100/2020 şi referatul de aprobare
nr.8021/23.07.2020 al Primarului Municipiului Orăştie, d-l ing.Ovidiu LaurenŃiu
Bălan din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind
neexercitarea dreptului de preemŃiune pentru imobilului – Ansamblul urban „
Str.Primăverii”, monument istoric din Municipiul Orăştie, strada Primăverii, nr.23,
judeŃul Hunedoara;
Având în vedere :
- cererea depusă de d-na Pascu Silvia înregistrată sub nr.8016/23.07.2020
cu referire la exercitarea dreptului de preemŃiune cu privire la imobilul situat în
municipiul Orăştie, str.Primăverii, nr.23;
- raportul nr.8031/23.07.2020 al DirecŃiei AdministraŃie Publică Locală din
cadrul aparatului propriu al Primarului Municipiului Orăştie.
În baza raportului de avizare nr.8244/29.07.2020 al comisiei pentru administraŃie
locală, juridică şi de disciplină înregistrat în şedinŃa comisiei din data de 28.07.2020.
Luând în considerare adresa nr.1274/20.07.2020 a DirecŃiei JudeŃene pentru
Cultură Hunedoara prin care aceasta nu îşi exercită dreptul de preemŃiune asupra
imobilului situat în municipiul Orăştie, str.Primăverii, nr.23 inclus în Ansamblul
urban „str.Primăverii”, cod HD – II-a -B- 03375.02 din Lista Monumentelor Istorice
2015;
łinând cont de prevederile art.4, alin.(4) şi alin.(8) din Legea nr.422/2001
privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin.(2), lit.”c”, alin.(7), lit.”j”, ale
art.139, alin.(1) şi alin.(3), lit.”g ”şi ale art.196, alin.(1), lit.”a” din O.U.G nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Municipiul Orăştie nu îşi exercită dreptul de preemŃiune pentru imobilul
parte în Ansamblu urban „str.Primăverii”, monument istoric din Municipiul Orăştie,
str.Primăverii, nr.23 înscris în CF nr.67132 – C1, în suprafaŃă de 201 mp (casă de
locuit) şi în CF nr.67132 – C2 în suprafaŃă de 24 mp (anexă), cod LMI : HD - II-a-B03375.02 din Lista Monumentelor Istorice 2015, actualizată.

Art.2 : Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii şi termenelor
prevăzute de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art.3 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia
Arhitect - şef din cadrul aparatului propriu al Primarului municipiului Orăştie.
Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
− InstituŃiei Prefectului – JudeŃul Hunedoara;
− Primarului Municipiului Orăştie;
− DirecŃiei Arhitect-şef;
− D-nei Pascu Silvia.

Municipiul Orăştie, 30.07.2020
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,
prof.łAMBĂ Alin Adam
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
jr.Teodor IORDAN

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară din data de 30 iulie 2020,
cu următoarele voturi :
Total consilieri locali : 19
PrezenŃi : 18
Pentru : 17
Împotrivă : 1
AbŃineri : -

