CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI

TARGU LAPUS

P

HOTARAREA NT, IZO18
privind trecerea din domeniul privat al oragului TArgu Ldpuq, in domeniul public
al oraqului TArgu Lipuq, a terenului in sr.Lprafafd de 2.627 mp,
situat in suada l-lorea, orag TArgu Ldpug

Consiliul local al oragului Tirgu Ldpug, intlunit in gedinia sa ordinar[ din data de 31.01.2018;
In baza proiectului de hotdrdre iniJiat de primarul ora;ului Tdrgu Lapuq - dl, Mitru Lege;
Avdnd in vedere Rapoflul Comparlimentului administrarea domeniului public 9i privat, nr.
94112018 privind necesitatea trecerii din domeniul privat al oragului Tdrgu Ldpuq, in domeniul public
al oragului TArgu Ldpug, a terenului in suprafald de 2.621 mp, situat in strada Horea;
In temeiul art.3 alin.(4) qi a art.S a1in.(1) 9i (2) din Legea nr.21311998 privind bunurile
proprietate public6, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;
AvAnd in vedere avizul secretarului olaqr-rlui qi al comisiilol de specialitate;
in baza dispoziliilor Legii ru.52l2003, privind transparenla decizionald in administralia public6,
cu modificdrile qi completdrile ultet'ioale;
In temeiul art.36 ahn.(2) lft;'c" , s11.45 alin.(3) qi arl,1 19 din Legea administraliei publice iocale
nr. 2151200L,republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterloare,

HOTARA$TE:
- Se aprobd trecerea din domeniul privat al oragului TArgu Ldpuq a terenului in suprafald
de 2.627 mp, inscris in CF nr.50211, nr CAD.50211, situat in oraqul Tdrgu Lhpug, str.Horea, in
domeniul public al oragului Tdrgu Ldpuq,

44.L

a

Art.Z.

-

Art.3.

- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinleaz[

Bunuri imobile, din Anexa nr.4 - Inventarul
Se aprobd completarea Secliunii I
pubiic
al
TArgu
LApu$, insu$itd de citre Consilir.rl local prin
oragului
bLururilor care aparlin domeniului
Hot[rArea nr.5612001 privind insr-rqirea inventarului bunurilor care alcltuiesc domeniul public al
oraqului TArgu Ldpuq, cu pozilia 102, conform anexei la prezenta hotirAre.

-

Arhitectul gef, Compartimentui

administrarea domeniului public Ai privat qi Compartimentul juridic.

Art.4,

*

Prezenta se comunica:

-

Biroului administraliei publice locale;
Compaftimentului juridic;
Arhitectultri gef:
Compartimentului administrarea domeniului public qi privat;
Primalului oragului Tdlgu Ldpuq;
Consiliului Judetean Malamureq;
Instituliei Prefectului j

PRE$EDINTE DE SEDINT

,

CONTId{SEMNEAZA
SECRETAR ORAS.
j r.Neculinq CHIRA

