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

HOTĂRÂREA NR. 74
Privind modificarea si completarea HCL nr. 39/26.05.2016 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
30.09.2016,
Luând în dezbatere:
- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Valea Lungă;
-Referatul cu nr. 2706/22.09.2016 al secretarului comunei Valea Lungă cu privire la
trecerea imobilului-teren intravilan, inscris in CF 70995 Valea Lunga, nr. top. 97/1,
98/1, din proprietatea Statului Roman in proprietatea domeniului privat al comunei
Valea Lunga;
-Avizul comisiilor economică şi juridică din cadrul Consiliului local;
- 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. 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.5, lit. b şi art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia
publică locală :
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aproba completarea si modificarea HCL nr. 39/26.05.2016 cu privire la
introducerea unui articol nou, si renumerotarea celor existente corespunzator, astfel:
Art.1: Se aprobă trecerea imobilului-teren intravilan, înscris în CF 70995 Valea
Lungă, nr. top 97/1, 98/1, situat în comuna Valea Lunga, str. Victoriei, nr. 279, jud.
Alba, din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Valea Lungă.
Art.2: Prezenta hotărâre va fi transmisă Institutiei Prefectului Judeţului Alba,
Biroului notarului public si BCPI Blaj.
VALEA LUNGĂ, 30.09.2016
Preşedinte de şedinţă
Petrianu Ovidiu Stefan

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. 39/26.05.2016 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
30.09.2016,
Luând în dezbatere:
-Referatul cu nr. 2706/22.09.2016 al secretarului comunei Valea Lungă cu privire la
trecerea imobilului-teren intravilan, inscris in CF 70995 Valea Lunga, nr. top. 97/1,
98/1, din proprietatea Statului Roman in proprietatea domeniului privat al comunei
Valea Lunga;
-Avizul comisiilor economică şi juridică din cadrul Consiliului local;
- 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. 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. 39/26.05.2016 cu privire la
introducerea unui articol nou, si renumerotarea celor existente corespunzator, astfel:
Art.1: Se aprobă trecerea imobilului-teren intravilan, înscris în CF 70995 Valea
Lungă, nr. top 97/1, 98/1, situat în comuna Valea Lunga, str. Victoriei, nr. 279, jud.
Alba, din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Valea Lungă.
Art.2: Prezenta hotărâre va fi transmisă Institutiei Prefectului Judeţului Alba,
Biroului notarului public si BCPI Blaj.
VALEA LUNGĂ, 22.09.2016
Initiator-primar
Pusca Vasile

Avizat secretarul
comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina

