ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 123 /2020
privind propunerea restituirii unor terenuri foştilor proprietari

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara ;
Analizând proiectul de hotărâre nr.121/2020 şi referatul de aprobare nr.10171/15.09.2020 al
Primarului municipiului Orăştie, d-l ing.Ovidiu LaurenŃiu Bălan din care reiese necesitatea şi
oportunitatea adoptării unei hotărâri privind restituirea unor terenuri foştilor proprietari.
Având în vedere raportul nr.10177/15.09.2020 al DirecŃiei AdministraŃie Publică Locală din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Orăştie.
În baza raportului de avizare nr.10772/29.09.2020 al comisiei pentru administraŃie locală,
juridică şi de disciplină înregistrat în şedinŃa comisiei din data de 29.09.2020.
În conformitate cu prevederile 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,
În temeiul prevederilor art.129, alin.(14), art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.”a” din
OrdonanŃa de UrgenŃă nr.57/2019 privind Codul administrativ, 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 poate fi atacată conform procedurii şi termenelor prevăzute de
Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 : Cu înaintarea hotărârii la Prefectură şi urmărirea comunicării Ordinului Prefectului se
încredinŃează Compartimentul juridic-contencios din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Orăştie.
Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică :
− InstituŃiei Prefectului – JudeŃul Hunedoara;
− Primarului Municipiului Orăştie;
− Compartimentului Juridic-contencios.
Municipiul Orăştie, 30.09.2020
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 septembrie 2020, cu
următoarele voturi :
Total consilieri locali : 19
PrezenŃi : 16
Pentru : 16
Împotrivă : AbŃineri : -
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Anexă la Hotărârea Nr. 123/ 2020
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privind propunerea restituirii unui teren foştilor proprietari, conform art.36 alin2-6 din Legea nr.18/1991, republicată în 1997

Nr
crt

SUPRAFEłE
SOLICITANT

Domiciliul
(strada)

Adresa
teren
(strada)

Nr.contract
sau
Nr. decizie

Certificat de
moştenitor
nr.17/2011
1.

TODORESCU SOFIA

Municipiul Orăştie,
str.Eroilor, bl/38,
ap.43

Municipiul Orăştie,
str.Câmpul Nou,
nr.4

Certificat de
moştenitor
nr.22/2017

Nr. CF
Nr.Topo

61709
ORĂŞTIE
CF vechi 4468
Nr.topo
3173/2/1/9/1/2

Propus
pt.trecere
în
proprietate

Atribuite
m.p.

Închiriate
m.p.

100

-

270 mp

½ din
171 mp

-

½ din
171 mp

Contract de
DonaŃie
Nr.463/2017

2

TANISLAV IOAN

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łAMBĂ Alin Adam

Municipiul Orăştie,
str.Gării, nr.24

Municipiul Orăştie,
str.Gării, nr.24

Certificat de
moştenitor
nr.4/2013

62155
ORĂŞTIE
CF vechi 5620,
nr.topo 4330/x/2

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL,
jr.Teodor IORDAN

