ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr. 140/2008
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Talmaciu a unor imobile.CONSILIUL LOCAL TĂLMACIU, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.07.2008;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Tălmaciu;
Examinand raportul nr.6836/2008 intocmit de consilier juridic prin care propune trecerea
imobilului inscris in CF 5223/Talmaciu, nr.top. 30/5/1,31/5/1, 32/5/1 in suprafata de 169 mp si CF
5224 Talmaciu, nr.top.30/5/2,31/5/2, 32/5/2 in suprafata de 331 mp din proprietatea statului roman
in domeniul privat al orasului Talmaciu , imobile ce fac parte din intravilanul oraşului Tălmaciu şi
a imobilului înscris in CF 180 Tălmăcel, nr.top.602 în suprafaţă de 11 227 mp din proprietatea
comunei Tălmăcel ;precum şi expunerea de motive a primarului oraşului Tălmaciu;
Având avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
In baza art.4,5 si art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia si a art.36 alin.1 din Legea nr.18/1991 cu modificarile ulterioare;
In temeiul art.36 alin.2 litera c , art.119 , art.121 alin.1 si art.45 alin.1 ,art.115 alin.1 lit.b din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicata,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Se atesta apartenenta la domeniul privat al orasului Talmaciu, a imobilului inscris in
CF 5223/Talmaciu, nr.top. 30/5/1,31/5/1, 32/5/1 in suprafata de 169 mp.
Art.2-Se atesta apartenenta la domeniul privat al orasului Talmaciu a imobilelor inscrise in
CF 5224 Talmaciu, nr.top.30/5/2,31/5/2, 32/5/2 in suprafata de 331 mp .
Art.3-Se atestă apartenenţa la domeniul privat al oraşului Tălmaciu a imobilului inscris in
CF 180 Tălmăcel, nr.top.602 în suprafaţă de 11227 mp.
Art.4-Imobilele sus mentionate vor fi cuprinse in lista de inventariere a domeniului privat al
orasului Talmaciu .
Art.5-Indeplinirea prezentei revine compartimentelor urbanism, secretar si comisiei de
inventariere a domeniului public si privat din cadrul Primariei Orasului Talmaciu.
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