ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA CERBAL
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A Nr._46/2008.
privind aprobarea transmiterii unui teren din proprietatea privata
a comunei Cerbal, in domeniul public al Judetului Hunedoara

Consiliul local al comunei Cerbal, Judetul Hunedoara;
Analizand Nota de fundamentare a Primarului comunei Cerbal, prin care se propune aprobarea
transmiterii unui teren din proprietatea privata a comunei Cerbal, in proprietatea publica a Judetului
Hunedoara , raportul compartimentului de resort si avizul comisiei de specialitate a consiliului
local;
Vazand solicitarea Consiliului Judetean Hunedoara din adresa nr.8635/15.12.2008, privind
necesitatea transmiterii unui teren din proprietatea private a comunei Cerbal, in proprietatea publica a
Judetului Hunedoara;
Avand in vedere faptul ca scopul pentru care se solicita transmiterea terenului in domeniul public
al Judetului Hunedoara este acela de a realiza lucrarile de modernizare a drumului judetean DJ 708
D-Vetel-Muncelu Mic- Poienita Tomii – Vadu Dobrii – Lunca Cernii de Sus, pentru care Consiliul
Judetean Hunedoara a depus un proiect pentru obtinerea finantarii in cadrul programului operational
2007-2013 (POR), Axa prioritara 2 “Imbunatatirea infrastructurii de transport regional si local”
In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit.c si art.45 alin.(3) din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
H O T A R A S T E :
Art.1. - Se aproba transmiterea unui teren avand datele de identificare prevazute in anexa care
face parte integranta din prezenta hotarare, din proprietatea privata a comunei Cerbal, in domeniul
public al Judetului Hunedoara si in administrarea Consiliului Judetean Hunedoara.
Art.2. - Predarea – preluarea terenului prevazut la art.1 se face pe baza de protocol incheiat intre
partile implicate, in termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotarari.
Art.3. - Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, inginerei cu
urbanismul din cadrul aparatului de specialitate a primarului, primarului comunei, afisierul
Consiliului local si in localitatile componente comunei, Consiliului Judetean Hunedoara;

Cerbal, la 23 Decembrie 2008.

Presedinte de Sedinta,
Gornic Trandafir

Sistem de vot: Deschis
Cvorum obtinut: - voturi pentru ____
- voturi contra _____
- abtineri
_____

Contrasemneaza,
Secretar,
Lutchi Aurel

