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

HOTĂRÂREA NR. 39
privind modificarea si completarea HCL nr. 35/20.04.2005 privind vânzarea
imobilului grădină intravilan situat în comuna Valea Lungă, str. Victoriei, nr.
279, jud. Alba
Consiliul local al comunei Valea Lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.05.2016,
Luând în dezbatere:
- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Valea Lungă;
-Referatul cu nr. 1555/18.05.2016 al inspectorului urbanism din cadrul Primăriei
comunei Valea Lungă;
-Avizul comisiilor economică şi juridică din cadrul Consiliului local;
- Documentaţia tehnică cadastrală din data de 22.04.2016 întocmită de expert Paicu
Aurel- Aut. RO-B-F, nr. 1524;
- imobilul înscris în CF 70995( CF vechi 1280) Valea Lungă, nr. top. 97/1, 98/1 în
suprafaţă de 2100 mp(din acte) şi 1540 mp(măsurată) nu face obiectul Legii 10/2001;
Având în vedere prevederile:
-art.42 alin (1) şi (3) din Legea 10/2001;
-art.9 alin.3 din Legea nr.112/1995;
În temeiul art.36 alin.5, lit. b şi art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia
publică locală :
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aproba modificarea si completarea art.1 al HCL nr. 35/20.04.2005,
astfel:
Art.1: Se aprobă vânzarea, în condiţiile legii, a imobilului grădină intravilan din
domeniul privat al comunei Valea Lungă, situat în Valea Lungă, str. Victoriei, nr.279,
înscris în CF nr. 70995 ,Valea Lungă, nr. top.97/1, 98/1 în suprafaţă de 1850 mp.
Art.2: Prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba,
biroului de contabilitate din cadrul Primăriei Valea Lungă şi numitilor Stoia Vasile si
Stoia Ana, care vor suporta cheltuielile de înscriere în CF a imobilului.
VALEA LUNGĂ, 26.05.2016
Preşedinte de şedinţă
Stoia Viorica

Contrasemnează secretarul
comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina

ROMÂNIA
COMUNEI 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. 35/20.04.2005 privind vânzarea
imobilului grădină intravilan situat în comuna Valea Lungă, str. Victoriei, nr.
279, jud. Alba
Consiliul local al comunei Valea Lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.05.2016,
Luând în dezbatere:
-Referatul cu nr. 1555/18.05.2016 al inspectorului urbanism din cadrul Primăriei
comunei Valea Lungă;
-Avizul comisiilor economică şi juridică din cadrul Consiliului local;
- Documentaţia tehnică cadastrală din data de 22.04.2016 întocmită de expert Paicu
Aurel- Aut. RO-B-F, nr. 1524;
- imobilul înscris în CF 70995( CF vechi 1280) Valea Lungă, nr. top. 97/1, 98/1 în
suprafaţă de 2100 mp(din acte) şi 1540 mp(măsurată) nu face obiectul Legii 10/2001;
Având în vedere prevederile:
-art.42 alin (1) şi (3) din Legea 10/2001;
-art.9 alin.3 din Legea nr.112/1995;
În temeiul art.36 alin.5, lit. b şi art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia
publică locală :
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aproba modificarea si completarea art.1 al HCL nr. 35/20.04.2005,
astfel:
Art.1: Se aprobă vânzarea, în condiţiile legii, a imobilului grădină intravilan din
domeniul privat al comunei Valea Lungă, situat în Valea Lungă, str. Victoriei, nr.279,
înscris în CF nr. 70995 ,Valea Lungă, nr. top.97/1, 98/1 în suprafaţă de 1850 mp.
Art.2: Prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba,
biroului de contabilitate din cadrul Primăriei Valea Lungă şi numitilor Stoia Vasile si
Stoia Ana, care vor suporta cheltuielile de înscriere în CF a imobilului.
VALEA LUNGĂ, 19.05.2016
Initiator-primar
Pusca Vasile

Avizat secretarul
comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina

