ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 14
privind modificarea si completarea HCL nr. 53/22.10.2003 privind vânzarea imobilului casă şi
grădină intravilan situat în comuna Valea Lungă, str. Victoriei, nr. 84, jud. Alba

Consiliul local al comunei Valea Lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de
16.02.2018,
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de primar;
- Raportul de specialitate cu nr. 464/14.02.2018 al inspectorului debutant responsabil
urbanism din cadrul Primariei comunei Valea Lungă cu privire la trecerea imobilului
inscris in CF 2052/B Valea Lunga, nr. top. 346, 347 din proprietatea Statului Roman
in proprietatea domeniului privat al comunei Valea Lunga;
- HCL nr. 53/20.10.2003, contract vanzare cumparare, documentatie tehnica
cadastrala si raport evaluare;
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;
Având în vedere prevederile:
- art. 36 din Legea nr. 18/1991- legea fondului funciar, republicată, cu completările şi
modificările ulterioare;
- Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,
republicata;
- Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu completările şi
modificările ulterioare;
În temeiul art.36 alin.2, lit. c şi art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia
publică locală :
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aproba completarea si modificarea HCL nr. 53/20.10.2003 cu privire
la introducerea unui articol nou, si renumerotarea celor existente corespunzator, astfel:
Art.1: Se aprobă trecerea imobilului înscris în CF 2052/B Valea Lungă, nr. top
346, 347, situat în comuna Valea Lunga, str. Victoriei, nr. 84, jud. Alba, în suprafaţă
totală de 2565 mp, din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei
Valea Lungă.
Art.2: Prezenta hotărâre va fi transmisă Institutiei Prefectului Judeţului Alba,
Birou notar public Blaj si persoanei in cauza.
VALEA LUNGĂ, 16.02.2018
Preşedinte de şedinţă
Budiu Nicolae

Contrasemnează secretarul,
comunei Valea Lunga
Banea Kinga Katalina

ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
PRIMAR
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

PROIECT
HOTĂRÂRE
privind modificarea si completarea HCL nr. 53/22.10.2003 privind vânzarea imobilului casă şi
grădină intravilan situat în comuna Valea Lungă, str. Victoriei, nr. 84, jud. Alba

Consiliul local al comunei Valea Lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de
16.02.2018,
Luând în dezbatere:
- Raportul de specialitate cu nr. 464/14.02.2018 al inspectorului debutant responsabil
urbanism din cadrul Primariei comunei Valea Lungă cu privire la trecerea imobilului
inscris in CF 2052/B Valea Lunga, nr. top. 346, 347 din proprietatea Statului Roman
in proprietatea domeniului privat al comunei Valea Lunga;
- HCL nr. 53/20.10.2003, contract vanzare cumparare, documentatie tehnica
cadastrala si raport evaluare;
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;
Având în vedere prevederile:
- art. 36 din Legea nr. 18/1991- legea fondului funciar, republicată, cu completările şi
modificările ulterioare;
- Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,
republicata;
- Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu completările şi
modificările ulterioare;
În temeiul art.36 alin.2, lit. c şi art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia
publică locală :
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aproba completarea si modificarea HCL nr. 53/20.10.2003 cu privire
la introducerea unui articol nou, si renumerotarea celor existente corespunzator, astfel:
Art.1: Se aprobă trecerea imobilului înscris în CF 2052/B Valea Lungă, nr. top
346, 347, situat în comuna Valea Lunga, str. Victoriei, nr. 84, jud. Alba, în suprafaţă
totală de 2565 mp, din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei
Valea Lungă.
Art.2: Prezenta hotărâre va fi transmisă Institutiei Prefectului Judeţului Alba,
Birou notar public Blaj si persoanei in cauza.
VALEA LUNGĂ, 14.02.2018
Initiator-primar
Pusca Vasile

Avizat secretarul,
comunei Valea Lunga
Banea Kinga Katalina

