ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 14 / 2016
privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al
Comunei Valea Crișului
Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
Întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 15.02.2016,
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de dl. Primar Kisgyörgy Sándor, raportul
Compartimentului de specialitate, avizul comisiei de specialitate, precum şi avizul de
legalitate al secretarului comunei;
- Punctul 37 din anexa nr 14 la HGR nr 495/2010 pentru modificarea şi completarea
Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului
Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna,
- Documentațiile tehnice de identificare întocmite de sing. Fehervari Ioan pentru
terenurile înscrise în C.F. nr 23832 Valea Crișului nr top 932/2/1/1 în suprafață totală de
1436880 mp
În baza art. 36, alin. (2), lit. “c” din Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările
şi completările ulterioare ;
Având în vedere dispoziţiile art. 10, alin. (1) si (2) din Legea 213/1998 privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
În temeiul art. 115, alin.(1) lit b din Legea administraţiei publice locale nr.
215/23.04.2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 – Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei
Valea Crişului, a terenurilor în suprafaţă totală de 6.467 mp, identificate după cum
urmează:
- CF nr 23832, nr top nou 923/2/1/2/1 (lot nr 1) – pășune în suprafață de 5.123 mp
situată în tarla 77, Ps 512/8
- CF nr 23832, nr top nou 923/2/1/2/6 (lot nr 6) – pășune în suprafață de 1.344 mp
situată în tarla 77, Ps 512/13
Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Valea Crişului, dl Kisgyörgy Sándor.
Valea Crişului, la 15.02.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SZÁNTÓ OLIVER

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA DIANA

