ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.86/2008
privind punerea la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar a unui teren , proprietatea Primariei
Orasului Talmaciu
CONSILIUL LOCAL TALMACIU intrunit in sedinta ordinara din data de 27.03.2008;
Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul orasului Talmaciu;
Avand in vedere raportul nr.3202/2008 intocmit de consilier juridic prin care propune punerea la
dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar a parcelei de teren inscrisa in CF 4883/N/Talmaciu cu
nr.top 1076 teren arabil in suprafata de 3500 mp , si nr.cadastral 454/12 , proprietatea Primariei
Orasului Talmaciu, teren dobandit cu titlu de schimb ; precum si expunerea de motive a primarului
orasului Talmaciu;
Avand avizul comisiilor de specialitate;
In conformitate cu art.27 alin.1^7 din HG 1832/2005 pentru modificarea si completarea
Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea
dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de
proprietate , precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin HG nr.890/2005 art.3 din Legea
1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere
modificata prin Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniul justitiei si proprietatii, cu modifcarile
si completarile ulterioare
In temeiul art.36 alin.2 litera c , art.45 alin.1, art.115 alin.1 litera b din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE
Art.1-Se trece suprafata de teren inscrisa in CF 4883/N/Talmaciu cu nr.top 1076 si nr.cadastral
454/12 in suprafata de 3500 mp in domeniul privat al orasului Talmaciu;
Art.2-Se aproba punerea la dispozitia Comisie Locale de Fond Funciar a terenului mentionat la
art.1 pentru punerea in posesie a persoanelor indreptatite in baza Legii 247/2005.
Art.3-Indeplinirea prezentei revine compartimentului secretar si Comisiei Locale de Fond
Funciar.
Adoptata in Talmaciu la
27.03.2008
PRESEDINTE DE SEDINTA
NICOLAE BASARABA
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