JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR . 131/2016
privind propunerea de trecere din proprietatea statului în proprietate privată a unui teren în suprafaţă de
793 mp, înscris în CF 61871 Vulcan , nr. cad. 61871 , teren aferent locuinţei situate pe strada Crividia, nr.78.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Văzând expunerea de motive
a primarului municipiului Vulcan, înregistrată sub
nr. 116/8612/14.11.2016, prin care se propune aprobarea trecerii din proprietatea statului în proprietate
privată a domnului Lupu Flavius Pompiliu a unei suprafeţe de 793 mp. înscrisă în CF nr. 61871 Vulcan,
nr. cad. 61871, teren aferent locuinţei situate pe strada Crividia, nr.78, din care 100 mp au fost atribuiţi în
folosinţă pe durata existenţei construcţiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente
construcţiilor, în condiţiile dispoziţiilor art. 30 din legea nr. 58/1974 ;
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 124/8613/2016, raportul Compartimentului cadastru - agricultură
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 120/8614/2016,
avizul comisiei de specialitate „Amenajarea teritoriului protecția mediului și turism”, înregistrat sub
nr. 178 /8615/2016 de pe lângă Consiliul local;
Având în vedere cererea d-lui Lupu Flavius Pompiliu, înregistrată la Primăria municipiului
Vulcan sub nr. 23974/ 07.06.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) şi alin. (6) din Legea fondului funciar nr.18/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. ”c”, art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se aprobă propunerea de trecere din proprietatea statului în proprietate privată a domnului
Lupu Flavius Pompiliu a suprafeţei de 793 mp, teren aferent locuinţei, situat pe strada Crividia nr. 78,
înscris în CF 61871 Vulcan , nr. cad. 61871, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2 Documentaţia necesară în vederea trecerii în proprietate privată a terenului prevăzut la
art. 1 se va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, în vederea emiterii Ordinului Prefectului.
Art. 3 Se propune revocarea poziţiei nr. 225 din tabelul anexă la Ordinul Prefectului nr. 126/1993 pe

numele soţilor Anastasiu Vasile şi Anastasiu Lipica, deoarece a înstrăinat locuinţa situată în municipiul Vulcan,
str. Crividia, nr. 78 .

ART.4 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare .
ART.5 Hotărârea se va comunica Instituţiei Prefectului- Judeţul Hunedoara,Primarului
municipiului Vulcan, domnului Lupu Flavius Pompiliu, Comp. Cadastru şi Agricultură, Comp. Impozite
şi taxe , Direcţiei A.D.P.P şi se aduce la cunoştinţa publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Şchiopu Ioan Dorel

VULCAN, 29.11.2016

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 19 voturi „pentru

