ROMANIA
JUDEJUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI §URA MARE
HOTARAREA NR. 75/2018
Privind trecerea terenului din intravilanul comunei Sura Mare, sat Hamba nr.155
in domeniul privat al comunei Sura Mare
Consiliul Local al comunei §ura Mare, intrunit in §edin|a ordinara in data de 31
iulie 2018,
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind trecerea unui teren din
intravilan in proprietatea privata a comunei Sura Mare,
Analizand raportul nr. 5913/2018 intocmit de secretarial comunei Sura Mare,
din care rezulta faptul ca terenul situat in sat Hamba nr. 155, inscris in Cartea Funciara
nr. 260 nr. top. 155, 156 nu face obiectul legilor fondului funciar, nu este grevat de
sarcini, nu face obiectul unor litigii si nu a fost revendicat conform prevederilor Legii
nr. 10/2001, actualizata, si a legilor fondului funciar,
In temeiul art. 31 alin (1) si (2) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Vazand avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
Sura Mare,
In temeiul dispozitiilor art. 36, alin. (2), lit. c si art. 121, alin. (3), art.l 15 alin.l
lit.b, art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administrate! publice locale, republicata,
cu modificarile §i completarile ulterioare;
HOTARA§TE:

s^/

Art.l- (1) Se aproba trecerea terenului situat in intravilanul comunei Sura Mare,
sat Hamba nr.155, in suprafata de 1180,92 mp, inscris in Cartea Funciara nr.260 nr.
top. 155, 156, in domeniul privat al comunei Sura Mare.
(2) Se aproba indeplinirea formalitatilor legale la Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara Sibiu pentru inscrierea dreptului de proprietate privata in
favoarea comunei Sura Mare.
Art.2- Cu ducerea la indeplinirea a prezentei hotarari se imputerniceste primarul
comunei Sura Mare.
Adoptata in comuna Sura Mare la 31 iulie 2018
Cu 13 voturi pentru din numarul de 13 consilieri in functie
Pre§edinte
Cofrsi
POPA

1 ex dos sed, 1

contrasemneaza
secretar
ISPAS CAMELIA MARIA
Difuzat:
ex Institutia Prefectului Sibiu, 1 ex afisat sediu, 1 ex OCPI Sb.

