HOTĂRÂRE NR. 128 /2018
privind comasarea terenurilor înscrise în CF nr. 60970 Vulcan şi CF nr. 60971 Vulcan , situate în
Vulcan, str. Romanilor nr.7

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Văzând expunerea de motive a Primarului Municipiului Vulcan înregistrată sub
nr. 126/1/30/09.11.2018 prin care se propune comasarea terenurilor înscrise în CF nr. 60970 Vulcan
şi CF nr. 60971 Vulcan, situate în Vulcan, str. Romanilor nr.7;
Văzând proiectul de hotărâre nr. 126/2018, raportul de specialitate al Arhitectului -șef din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan înregistrat sub
nr. 124/1/32/2018, avizul comisiei de specialitate ” Amenajarea teritoriului protecţia mediului şi
turism” înregistrat sub nr. 147/1/33/ 2018 din cadrul Consiliului local,
Având în vedere solicitarea SC REWE PROJEKTENWICKLUNG SRL, înregistrată la
Primăria municipiului Vulcan sub nr. 32627/12.10.2018;
În conformitate cu prevederile art. 132 alin. (3) din anexa la Ordinul 700/2014 privind
aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte
funciară;
În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(2), lit.”c”, art. 45 alin.(3) şi art.123, alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1 Se aprobă comasarea terenului în suprafaţă de 4065 mp ce aparţine domeniului
privat al municipiului Vulcan înscris în CF nr. 60970, nr. cadastral 60970, concesionat pe o
perioadă de 49 ani în baza contractului de concesiune nr.307/14730/21.06.2006 în favoarea S.C.
REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMÂNIA S.R.L cu terenul în suprafaţă de 728 mp ce
aparţine S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMÂNIA S.R.L, înscris în CF nr. 60971, nr.
cadastral 60971, dobândit în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1691/2006,
fiecare proprietar rămânând cu cota iniţială, terenuri identificate în Anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre .
ART.2 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.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara,
Primarului municipiului Vulcan , Direcţiei economice , Direcţiei ADPP , Arhitect şef , SC REWE
PROJEKTENWICKLUNG SRL şi se aduce la cunoştinţă publică.
VULCAN, 22.11.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Feszner Ștefan Florin

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Velea Gabriel

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat, fiind exprimate 16 voturi„ pentru” și
2 voturi ”împotrivă”

