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

HOTĂRÂREA NR. 68
Privind parcelarea imobilului înscris în CF 71984 Valea Lungă, proprietatea domeniului
privat al comunei Valea Lunga, în lotul 1 în suprafaţă de 713 mp şi lotul 2 în suprafaţă de
401 mp

Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.09.2017,
Luând în dezbatere:
- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Valea Lungă;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
- referatul cu nr. 3283/22.09.2017 al inspectorului de specialitate din cadrul Primăriei
Valea Lungă privind parcelarea imobilului înscris în CF 71984 Valea Lungă, nr. top.
1172/12/1, str. Garii în lotul 1-nr. top. 1172/12/1/1 în suprafaţă de 713 mp- casa si
teren intravilan şi lotul 2-nr. top. 1172/12/1/2 în suprafaţă de 401 mp-teren intravilan,
proprietatea domeniului privat al comunei Valea Lunga;
- documentaţia tehnică de parcelare şi planul de amplasament şi delimitare al
imobilului- teren în suprafaţă de 1114 mp, extras CF nr. 71984 Valea Lunga, întocmită
de expert Paicu A.Aurel-Aut. Seria RO-B-F, nr.1989;
Având în vedere prevederile:
- Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu completările şi
modificările ulterioare;
- art. 36 alin. 5, lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată:
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă parcelarea imobilului-casa si teren intravilan, proprietatea
domeniului privat al comunei Valea Lunga, înscris în CF 71984 Valea Lungă, str.
Garii, nr. top. 1172/12/1 în suprafaţă totală de 1114 mp în lotul 1 în suprafaţă de 731
mp- nr. top. 1172/12/1/1 în suprafaţă de 713 mp- casa si teren intravilan şi lotul 2-nr.
top. 1172/12/1/2 în suprafaţă de 401 mp-teren intravilan.
Art.2: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba şi
compartimentului urbanism din cadrul Primăriei.
VALEA LUNGĂ, 29.09.2017
Preşedinte de şedinţă

Contrasemnează secretarul
comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina

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

PROIECT
HOTĂRÂRE
Privind parcelarea imobilului înscris în CF 71984 Valea Lungă, proprietatea domeniului
privat al comunei Valea Lunga, în lotul 1 în suprafaţă de 713 mp şi lotul 2 în suprafaţă de
401 mp

Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.09.2017,
Luând în dezbatere:
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
- referatul cu nr. 3283/22.09.2017 al inspectorului de specialitate din cadrul Primăriei
Valea Lungă privind parcelarea imobilului înscris în CF 71984 Valea Lungă, nr. top.
1172/12/1, str. Garii în lotul 1-nr. top. 1172/12/1/1 în suprafaţă de 713 mp- casa si
teren intravilan şi lotul 2-nr. top. 1172/12/1/2 în suprafaţă de 401 mp-teren intravilan,
proprietatea domeniului privat al comunei Valea Lunga;
- documentaţia tehnică de parcelare şi planul de amplasament şi delimitare al
imobilului- teren în suprafaţă de 1114 mp, extras CF nr. 71984 Valea Lunga, întocmită
de expert Paicu A.Aurel-Aut. Seria RO-B-F, nr.1989;
Având în vedere prevederile:
- Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu completările şi
modificările ulterioare;
- art. 36 alin. 5, lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată:
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă parcelarea imobilului-casa si teren intravilan, proprietatea
domeniului privat al comunei Valea Lunga, înscris în CF 71984 Valea Lungă, str.
Garii, nr. top. 1172/12/1 în suprafaţă totală de 1114 mp în lotul 1 în suprafaţă de 731
mp- nr. top. 1172/12/1/1 în suprafaţă de 713 mp- casa si teren intravilan şi lotul 2-nr.
top. 1172/12/1/2 în suprafaţă de 401 mp-teren intravilan.
Art.2: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba şi
compartimentului urbanism din cadrul Primăriei.
VALEA LUNGĂ, 22.09.2017
Initiator- primar
Pusca Vasile

Avizat secretarul
comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina

