ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 60 /2018
privind constatarea situaţiei juridice a unui teren situat în intravilanul
Municipiului Orăştie

Consiliul Local al Municipiului Orăştie, judeţul Hunedoara;
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr.67/2018, expunerea de Motive a Primarului
Municipiului Orăştie, înregistrată cu nr.3636/12.03.2018 și raportul Direcţiei
tehnice nr.3637/12.03.2018.
- Faptul că în decursul timpului s-au înstrăinat de către S.C.Activitatea
Goscom S.A. către Municipiul Orăştie atât terenuri cât şi construcţii iar situaţia
actuală din Cartea funciară nu mai reflectă situaţia reală din teren, constatându-se
că în realitate, în prezent, suprafaţa de teren din CF nr. 60271 Orăştie, provenită
din CF nr. vechi 1393/x este de 1865mp.
Ţinând cont de prevederile art. 36, alin(1), din Legea nr. 18/1991,a Fondului
Funciar, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
În baza dispoziţiilor art. 907, art. 908, alin.(1), pct. 4 şi art. 914 din Codul
Civil .
În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit.c şi ale art. 45, alin.(3) din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Aprobă rectificarea suprafeţei de teren înscrisă în CF nr. 60271
Orăştie, nr. topo 269/2,274/2,277/2 provenită din conversia CF vechi nr. 1393/x.
Art.2. Constată că suprafaţa de teren care va rămâne în Cartea funciară în
proprietatea Statului Român este de 1865 mp. şi reprezintă diferenţa dintre
suprafaţa totală de teren de 8027 mp. şi suprafaţa de 6162 mp.,atribuită
S.C. Activitatea Goscom S.A. prin Certificatul de Atestare a Dreptului de
Proprietate seria HD nr. 0049/ 10.05.1999, din care Municipiul Orăştie a
cumpărat suprafaţa de 4345 mp, prin contractul de vânzare –cumpărare
autentificat cu nr.1195/2017.

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Orăştie, dl. ing. Ovidiu
Laurenţiu Bălan să declare şi să semneze la Notarul Public, declaraţia în forma
autentică notarială cu privire la suprafaţa de teren proprietatea Municipiului
Orăştie, care provine din suprafaţa de teren de 8027 mp.
Art.4. Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii
nr.554/2004 a Contenciosului Administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul şi Direcţia Tehnică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.
Art.6 .Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului –Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăştie;
- Direcţiei Tehnice;
- S.C.Activitatea Goscom S.A.
- O.C.P.I.
Orăștie, 12.03.2018

Preşedinte de şedinţă,
prof.Stănculesc Valentin Silviu
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 13 voturi
Adoptată în ședinţa de îndată din data de 12 martie 2018, prin vot deschis,
cu unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcţie.

