ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel.0258/888505,tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR.21
privind revocarea HCL nr. 91/28.11.2017 cu privire la aprobarea trecerii imobilului înscris
în CF 71937 Valea Lungă, nr. top 1266/2, situat în comuna Valea Lunga, sat Lunca, FN,
jud. Alba, din proprietatea urbariaristii comunei Lunca în proprietatea domeniului privat
al comunei Valea Lungă si aprobarea parcelarii imobilului in lotul 1 in suprafata de 3531
mp, nr. top. 1266/2/1 si lotul 2 in suprafata de 17000 mp, nr. top. 1266/2/2
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018,
Luând în dezbatere:
- adresa cu nr. 2348/G/SJ/II.C.43/2018 a Instituţiei Prefectului Județul Alba cu privire la
revocarea HCL nr. 91/2017, deoarece abia dupa finalizarea procesului de punere in posesie,
eliberarea titlurilor de proprietate cu respectarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru
finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent a imobilelor preluate in mod abuziv
in perioada regimului comunist in Romania, Consiliul Local Valea Lunga va dispune asupra
terenului de face obiectul Hotararii nr. 91/2017;
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Valea lungă;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
- raportul de specialitate cu nr. 1143/21.03.2018 al secretarului al comunei cu privire la
revocarea HCL nr. 91/2017, deoarece abia dupa finalizarea procesului de punere in posesie,
eliberarea titlurilor de proprietate cu respectarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru
finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent a imobilelor preluate in mod abuziv
in perioada regimului comunist in Romania, Consiliul Local Valea Lunga va dispune asupra
terenului de face obiectul Hotararii nr. 91/2017;
Având în vedere prevederile:
- art. 36 alin. 1 si art.45 alin.3, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată;
În temeiul art. 45, alin.1 şi art. 115, alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare:
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Consiliul local al comunei Valea Lungă aprobă revocarea HCL nr. 91/28.11.2017 cu
privire la aprobarea trecerii imobilului înscris în CF 71937 Valea Lungă, nr. top 1266/2, situat în
comuna Valea Lunga, sat Lunca, FN, jud. Alba, din proprietatea urbariaristii comunei Lunca în
proprietatea domeniului privat al comunei Valea Lungă si aprobarea parcelarii imobilului in lotul 1
in suprafata de 3531 mp, nr. top. 1266/2/1 si lotul 2 in suprafata de 17000 mp, nr. top. 1266/2/2.
Art.2: Prezenta hotarare poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare, conform
prevederilor Legii nr. 554/2004 la instanta de contencios administrativ.
Art.3: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba şi compartimentului
contabilitate din cadrul Primăriei Valea Lungă.
VALEA LUNGĂ, 29.03.2018
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează secretarul
Velicea Vasile
comunei Valea Lungă,
Banea Kinga Katalina

ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
PRIMAR
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel.0258/888505,tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

PROIECT
HOTĂRÂRE
privind revocarea HCL nr. 91/28.11.2017 cu privire la aprobarea trecerii imobilului înscris
în CF 71937 Valea Lungă, nr. top 1266/2, situat în comuna Valea Lunga, sat Lunca, FN,
jud. Alba, din proprietatea urbariaristii comunei Lunca în proprietatea domeniului privat
al comunei Valea Lungă si aprobarea parcelarii imobilului in lotul 1 in suprafata de 3531
mp, nr. top. 1266/2/1 si lotul 2 in suprafata de 17000 mp, nr. top. 1266/2/2
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018,
Luând în dezbatere:
- adresa cu nr. 2348/G/SJ/II.C.43/2018 a Instituţiei Prefectului Județul Alba cu privire la
revocarea HCL nr. 91/2017, deoarece abia dupa finalizarea procesului de punere in posesie,
eliberarea titlurilor de proprietate cu respectarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru
finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent a imobilelor preluate in mod abuziv
in perioada regimului comunist in Romania, Consiliul Local Valea Lunga va dispune asupra
terenului de face obiectul Hotararii nr. 91/2017;
- raportul de specialitate cu nr. 1143/21.03.2018 al secretarului al comunei cu privire la
revocarea HCL nr. 91/2017, deoarece abia dupa finalizarea procesului de punere in posesie,
eliberarea titlurilor de proprietate cu respectarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru
finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent a imobilelor preluate in mod abuziv
in perioada regimului comunist in Romania, Consiliul Local Valea Lunga va dispune asupra
terenului de face obiectul Hotararii nr. 91/2017;
Având în vedere prevederile:
- art. 36 alin. 1 si art.45 alin.3, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată;
În temeiul art. 45, alin.1 şi art. 115, alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare:
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Consiliul local al comunei Valea Lungă aprobă revocarea HCL nr. 91/28.11.2017 cu
privire la aprobarea trecerii imobilului înscris în CF 71937 Valea Lungă, nr. top 1266/2, situat în
comuna Valea Lunga, sat Lunca, FN, jud. Alba, din proprietatea urbariaristii comunei Lunca în
proprietatea domeniului privat al comunei Valea Lungă si aprobarea parcelarii imobilului in lotul 1
in suprafata de 3531 mp, nr. top. 1266/2/1 si lotul 2 in suprafata de 17000 mp, nr. top. 1266/2/2.
Art.2: Prezenta hotarare poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare, conform
prevederilor Legii nr. 554/2004 la instanta de contencios administrativ.
Art.3: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba şi compartimentului
contabilitate din cadrul Primăriei Valea Lungă.
VALEA LUNGĂ, 22.03.2018
Iniţiator-primar
Puşcă Vasile

Avizat secretarul
comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina

