ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 99 /2020
privind alipirea a trei imobile situate în Municipiul Orăştie, str.Pricazului

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Analizând proiectul de hotărâre nr.103/2020 şi referatul de aprobare
nr.8.154/27.07.2020 al Primarului Municipiului Orăştie, d-l ing.Ovidiu
LaurenŃiu Bălan din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei
hotărâri privind alipirea unor imobile situate în intravilanul municipiului Orăştie,
str.Pricazului;
Având în vedere:
- Planul de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de alipire
întocmită de SC ARTUNIO CAD SURVEYING SRL Orăştie, vizat de către
O.C.P.I – Hunedoara sub nr.13773/2020;
- Proiectul „Modernizare şi extindere Creşă Municipală”, Municipiul
Orăştie, JudeŃul Hunedoara aprobat prin HCL nr.31/2017;
- Referatul de admitere nr.13773/2020 al O.C.P.I – Hunedoara prin care s-a
admis propunerea de alipire a imobilelor înscrise în CF nr.60028, CF 62700 şi
CF nr.62848, rezultând imobilul cu nr.cadastral 67207;
- Raportul nr.1504/27.07.2020 al Serviciului Public de AsistenŃă Socială
Orăştie.
În baza raportului de avizare nr.8245/29.07.2020 al comisiei pentru
administraŃie locală, juridică şi de disciplină înregistrat în şedinŃa comisiei din
data de 28.07.2020.
łinând cont de prevederile art.879, 880 din Codul Civil, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.25 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi
publicităŃii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin.(2), lit.”c” si alin.(14), ale
art.139, alin.(1) si alin.(3), lit.”g” şi ale 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 aprobă alipirea imobilelor proprietatea privată a municipiului
Orăştie înscrise în CF nr.60028 Orăştie, nr.cadastral 60028 constând în teren
intravilan în suprafaŃă de 19 mp, CF nr.62700, nr.cadastral 62700, teren
intravilan în suprafaŃă de 20 mp şi CF nr.62848 Orăştie, nr.cadastral 62848,
teren intravilan în suprafaŃă de 2564 mp, situate în Municipiul Orăştie,
str.Pricazului, zona Creşei Municipale rezultând imobilul cu nr.cadastral 67207
Orăştie, având suprafaŃa de 2603 mp, conform Referatului de admitere

nr.13773/2020 emis de O.C.P.I – Hunedoara, care constituie anexă la prezenta
hotărâre.
Art.2 : Alipirea menŃionată la art.1 se va efectua şi opera în Cartea
Funciară.
Art.3 : Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii şi termenelor
prevăzute de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare.
Art.4 : Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează
Primarul, Serviciul Public de AsistenŃă Socială Orăştie şi DirecŃia Tehnică din
cadrul Aparatului Propriu al Primarului Municipiului Orăştie.
Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;
- Serviciului Public de AsistenŃă Socială Orăştie;
- DirecŃiei tehnice.
Municipiul Orăştie, 30.07.2020
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 iulie
2020, cu următoarele voturi :
Total consilieri locali : 19
PrezenŃi : 18
Pentru : 17
Împotrivă : 1
AbŃineri : -

