ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA VALEA CRIȘULUI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 16 / 2012
privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Valea Crișului a
terenului Pășune și adăpător pentru animale, în sprafață totală de 42740 mp și punerea la
dispoziția Comisiei Locale Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra
Terenurilor Valea Crișului
Consiliul local al comunei Valea Crișului, județul Covasna;
Întrunit în ședința sa publică ordinară din data de 29.02.2012.;
Având în vedere proiectul de hotărâre și expunerea de motive înițiate de domnul primar
în acest sens, avizul nefavorabil al Comsiei juridice și de disciplină și avizul favorabil al
Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului local al comunei Valea
Crișului, raportul de specialitate al inspectorului de specialitate din cadrul Primăriei Valea
Crișului, precum și avizul favorabil al secretarului comunei;
În baza şi în execuatarea prevederilor:
- art. 10 alin. (1) lit. „d”, art. 20, din Legea nr 7/1996, a cadastrului şi publicităţii
imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului nr. 634/2006 emis de Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de
întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară;
- art. 10 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, , cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin (2) lit „c”, art. 120 alin (2), art. 123, art 45 alin (2) lit „e” şi art. 115
alin. (1) lit. „b” din Legea nr 215/2001 privind administraţia locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1./ - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Valea
Crișului a terenului de la poz.46 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
Comunei Valea Crişului, judeţul Covasna, Pășune și adăpător pentru animale, în sprafață totală
de 42740 mp.
Art.3./ - Trecerea în domeniul privat al comunei a terenului de la art. 1 se face în vederea
punerii la dispoziția Comisiei Locale Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra
Terenurilor Valea Crișului cu scopul punerii în aplicare a Legilor Fondului Funciar.
Art.6./ - Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Anexei H.C.L. nr.59/2011 privind
însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Valea Crişului,
judeţul Covasna.
Art.4./ - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Valea Crişului.
Valea Crișului, la 29.02.2012.
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