ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORA UL T LMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOTRÂREA Nr.230/2008
privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra unui teren de la doamna P t r u
Filofteia, inscris in CF 1874 /Talmaciu cu nr.top . 5318/1/13/3, 5318/2/13/3 in suprafata de 258 mp
de c tre fiicele acesteia , respectiv doamna Fofelzan Carmen
, domiciliat în Sibiu,
str.Maierilor,nr.25, jud.Sibiu i doamna Rusu Eugenia, domiciliat în Austria.CONSILIUL LOCAL T LMACIU, întrunit în edina ordinar din data de 27.11.2008;
Analizând proiectul de hot râre iniiat de primarul ora ului T lmaciu;
Examinand cererea nr.10752/2008 formulat de doamna Fofelzan Carmen , domiciliat
în Sibiu, str.Maierilor,nr.25, jud.Sibiu i doamna Rusu Eugenia, domiciliat în Austria,Mullendorf,
Wienerstrasse, nr.16, prin care solicita aprobarea prelu rii dreptului de concesiune asupra
terenului inscris in CF 1874 Talmaciu , nr.top.5318/1/13/3, 5318/2/13/3 in suprafata de 258 mp de
la doamna P t r u Filofteia -mama solicitantelor , si declaraia d-nei P t r u Filofteia prin care
arat c este de acord s predea concesiunea fiicelor sus menionate, , raportul nr.10939 /2008,
intocmit de consilier juridic din cadrul Primariei orasului T lmaciu, prin care propune aprobarea
preluarii dreptului de concesionare asupra unui teren , inscris in CF 1874/Talmaciu cu nr.top
5318/1/13/3, 5318/2/13/3 in suprafata de 258 mp , ca urmare a faptului c în urma dezbaterii
succesiunii dup tat l solicitantelor au r mas numai fiicele proprietare;precum i expunerea de
motive nr.10940/2008 a primarului ora ului T lmaciu;
Având avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local T lmaciu;
In baza art.41 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 alin.1 raportat la art.36 alin.2 litera c, raportat la alin.5 litera b, art.115
alin.1 litera b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarille ulterioare,
HOTRTE:
Art.1-Se aproba preluarea dreptului de concesionare asupra unui teren ,proprietatea statului
roman, inscris in CF 1874/Talmaciu cu nr.top.5318/1/13/3, 5318/2/13/3 in suprafata de 258 mp, de
la doamna P t r u Filofteia domiciliat in Talmaciu, str.Arinilor, nr.21 de c tre fiicele acesteia,
respectiv,
doamna Fofelzan Carmen , domiciliat in Sibiu, str.Maierilor,nr.25 ,jud.Sibiu i
doamna Rusu Eugenia, cu domiciliul în Austria, Mullendorf, Wienerstrasse, nr.16 , prin încheierea
unui act adiional la contractul de concesiune.
Art.2-Urmarirea indeplinirii prezentei revine compartimentului secretar din cadrul Primariei
Orasului Talmaciu.
Adoptat in Talmaciu la
27.11.2008
PRE EDINTE DE EDIN
RUS IOAN
CONTRASEMNEAZ
SECRETAR
HANEA VIOLETA

Difuzat:1ex.Inst.Prefectului, 1ex.dos.sed., 1ex.dos.hot., 1ex.primar, 1ex.d-na P t r u, 1ex.imp.si taxe, 1ex.reg.ag., 1ex.afisare
8ex.

