ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE
HOTARAREA NR 13
Privind completarea Inventarului domeniului public al comunei Sura Mare,
insusit prin H.C.L. nr.23/2001
Consiliul Local al comunei Sura Mare, intrunit in sedinta ordinara in data de 27
ianuarie 2016,
Analizand raportul nr. 305 / 2016 intocmit de d-na Ispas Camelia, secretar, din
care rezulta necesitatea completarii Inventarului domeniului public al comunei Sura
Mare cu bunuri imobile avand destinatia de strazi, ca urmare a reglementarii juridice a
acestor imobile,
Luand in dezbatere Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Sura Mare,
Luand in considerare ca imobilele nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a
dreptului de proprietate privata sau de restituire, depuse in temeiul actelor normative cu
caracter special privind fondul funciar, respectiv celor care reglementeaza regimul juridic
al imobilelor preluate in mod abuziv de statul roman, nu sunt grevate de sarcini si nu fac
obiectul vreunui litigiu,
Avand in vedere documentatiile cadastrale avizate de O.C.P.I Sibiu si extrasele de
Carte Funciara privind terenurile care au destinatia de strazi din intravilanul comunei
Sura Mare,
Vazand avizul favorabil al comisiei de specialitate,
In temeiul art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publica, cu
modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 36 , alin. 2 lit."c" si alin. 5, art. 45 alin.3, art. 115 alin.l
lit.b din Legea nr. 215/2001 a administrate! publice locale, republicata, cu modificarile
§i completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.l- Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sura Mare,
insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 23/2001, se completeaza cu 23 de noi pozitii,
pozitiile nr. 10083- 100823, conform Anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.l- Se solicita Consiliului Judetean Sibiu initierea proiectului Hotararii
Guvernului in vederea completarii Anexei nr. 57 Sura Mare la HG nr. 978/2002 privind
atestarea domeniului public al judetului Sibiu, precum si al municipiilor, oraselor si
comunelor din judetul Sibiu.
Art.3- Hotararea se comunica Institutiei Prefectului jud. Sibiu, Consiliului
Judetean Sibiu si se aduce la cunostinta publica prin publicare pe site-ul
www.primariasuramare.ro prin intermediul secretarului comunei Sura Mare.
Adoptata in Sura Mare la 27 ianuarie 2016
[2 voturi pentru din numarul de 13 consilieri in functie
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