JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR.111 2016
privind aprobarea propunerii de trecere din proprietatea statului în proprietate privată a unui teren în
suprafaţă de 90 mp, înscris în CF 61786 Vulcan , nr. cad. 61786 , teren aferent locuinţei
situate pe strada Crinului, nr. 2/2.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Văzând expunerea de motive
a primarului municipiului Vulcan, înregistrată sub
nr.94/8612/20.09.2016 , prin care se propune aprobarea propunerii de trecere din proprietatea statului în
proprietate privată a domnului Sgîrcitu Alexandru Daniel şi a doamnei Tamaş Alexandra Maria a unei
suprafeţe de 90 mp. înscrisă în CF nr. 61786 Vulcan, nr. cad. 61786, teren aferent locuinţei situate pe
strada Crinului, nr.2/2, atribuit în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor dobânditorilor acestora;
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 102/8613/2016, raportul Compartimentului cadastru agricultură
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 105/8614/2016,
avizul comisiei de specialitate „Economico-financiare şi de disciplină”, înregistrat sub nr. 133/8615/2016
precum şi avizul comisiei de specialitate „Juridică şi de Disciplină”, înregistrat sub nr. 141/8615/2016, de
pe lângă Consiliul local;
Având în vedere cererea d-lui Tamaş Darius Argentin, împuternicit prin procură specială aut. nr.
1258/21.04.2015, înregistrată la Primăria municipiului Vulcan sub nr. 22728/ 19.05.2016;
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
Sgîrcitu Alexandru Daniel şi a doamnei Tamaş Alexandra Maria a suprafeţei de 90 mp, teren aferent
locuinţei, situat pe strada Crinului, nr. 2/2, înscris în CF 61786 Vulcan , nr. cad. 61786, 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. 86 din tabelul anexă la Ordinul Prefectului nr. 137/1996 pe
numele Hoca Margareta, deoarece a înstrăinat locuinţa situată în municipiul Vulcan, str. Crinului, nr. 2/2 .

ART.4 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
ART.5 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara,Primarului
municipiului Vulcan, , Comp. Cadastru şi Agricultură Serviciului Impozite şi taxe, Direcţiei ADPP
domnului Sgîrcitu Alexandru Daniel, doamnei Tamaş Alexandra Maria şi se aduce la cunoştinţa publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Şchiopu Ioan Dorel

VULCAN, 29.09.2016
CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 17 voturi „pentru”

