ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.143/2008.privind aprobarea efectuarii unor documentatii de identificare si dezmembrare a unor
imobile--terenuri şi locuinţe din orasul Talmaciu .CONSILIUL LOCAL TĂLMACIU, întrunit în şedinţa ordimară din data de 17.07.2008;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Tălmaciu;
Examinand raportul nr.6820/2008 intocmit de consilier juridic şi raportulnr.6844/2008
întocmit de referent urbanism din cadrul Primariei Talmaciu prin care se propune aprobarea
efectuarii unor documentatii de identificare si dezmembrare a unor imobile-terenuri şi locuinţe din
orasul Talmaciu in vederea inventarierii acestora;precum şi expunerea de motive a primarului
oraşului Tălmaciu;
Având avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
In conformitate cu art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia;
In temeiul art.36 alin.2 , lit.c coroborat cu alin.5 lit.c si a art.46 alin.1 si art.127 din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Se aprobă intocmirea documentatiei de identificare si dezmembrare a unor imobileterenuri şi locuinţe- din orasul Talmaciu, in vederea inventarierii acestora, respectiv:
1.identificare teren pe str.N.Bălcescu( zona unde au ars locuinţele sociale).,
2.dezmembrare teren şi construcţii str.Cetăţii, nr.19.
3.documentaţie de dezmembrare teren str.I.Lebel nr.2.
4.identificare şi dezmembrare imobile (locuinţe) în Tălmaciu II.
5.identificare terenuri pepinieră Tălmaciu II.
6.reglementare juridică a unor terenuri de pe lângă DN7 .
7.intocmire documentaţie zona SEIL (Silaşi A, Gică D).
8.întocmire documentaţie zona SEIL ( Petec până la Dutcaş).
9.întocmire documentaţie de identificare şi dezmembrare str.Înfrăţirii.
10.identificare terenuri zona Rozdeşti.
11.identificare terenuri în Armeni II.
12.identificare terenuri în zona "La Prăhărie" lângă râul Sadu.
Art.2-Cheltuielile pentru întocmirea documenaţiilor prevăzute la art.1 se suportă din bugetul
local.
Art.3-Indeplinirea prezentei revine compartimentului viceprimar din cadrul Primariei
orasului Talmaciu.
Adoptată in Talmaciu la
17.07.2008
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LUCA CONSTANTIN
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
HANEA VIOLETA
Difuzat:1ex.Inst.Prefectului, 1ex.dos.sed., 1ex.dos.hot., 1ex.urbanism, 1ex.primar, 1ex.cs.jur., 1ex.dl.Istrate, 1ex.afişare
8ex.

