R O M Â N I A
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT
Comuna Orlat , str. Avram Iancu , nr. 202 , tel/fax 0269/571104 , 0269/571455
HOTĂRÂREA
Nr. 47/2017
privind modificarea  Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei
Orlat , aprobat prin H.C.L. nr. 21/ 2001 şi validat prin H.G. nr. 978 / 2002
Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data de
25.07.2017
În aplicarea art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 ,
republicată ,
Luând act de proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul Comunei Orlat prin care acesta
propune modificarea poziţiei nr. 6 din ,, Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Comunei Orlat ’’ , aprobat prin H.C.L. nr. 21/ 2001 şi validat prin H.G. nr. 978 / 2002 şi raportul de
specialitate întocmit în acest sens ,
Având in vedere ,,Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Orlat’’ ,
astfel cum a fost aprobat H.C.L. nr. 21/ 2001 şi validat prin H.G. nr. 978 / 2002 privind atestarea
domeniului public al judeţului Sibiu , precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Sibiu , anexa nr. 42 – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Orlat  ,
Ţinând seama de prevederile art. 7 lit. a din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia şi pct. III.1. din anexa la Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
Luând în considerare prevederile art. 58 şi art. 59 alin. 1 şi 2 din Legea 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative , republicată ,
Având avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii deliberative din
Comuna Orlat ,
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. e , art. 115 alin. 1 lit. b din
Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată ,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Orlat , însuşit prin
H.C.L. nr. 21/ 2001, se modifică după cum urmează :
- La poziţia nr. 6 coloana 4 va avea următorul cuprins : ,, TOP. 1935 , 1978 , 2017 , 2057 ,
2063 , 2091 , 2116 , 2130 , 2156 , 2163 CF 100787 TOP 1444a/38/1 , CF 441 TOP
1444a/1/1/1/14 , CF 441 TOP 1444a/1/1/1/15 , CF 100612 nr. cad 100612 nr top 1234/1 , 1238/1;
S = 4,36 HA ; L = 4,4 KM ’’
       -     La poziţia nr. 6 coloana 6  va avea următorul cuprins : ,, 53.200 lei ’’
Art. 2:
Se solicită Consiliului Judeţean Sibiu iniţierea proiectului Hotărârii Guvernului în
vederea modificării anexei nr. 42 - ,, Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Comunei Orlat ’’ la Hotărârea Guvernului nr. 978 / 2002 privind atestarea domeniului public al
judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu .
Art.3( 1 ):
Prezenta hotarâre se comunică prefectului judeţului Sibiu în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului Comunei
Orlat .
         ( 2 ):
Se încredinţează primarul Comunei Orlat cu ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor
prezentei hotărâri .
                                          Adoptată la Orlat , data : 25 iulie 2017
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                 CONTRASEMNEAZĂ ,

                          CONSILIER:                                              SECRETAR COMUNA ORLAT ,
                       ALBU NICOLAE                                               VULEA MONICA – ELENA

TOTAL CONSILIERI
13
PREZENŢI
13
PENTRU
13
ÎMPOTRIVĂ
0
ABŢINERI
0
6EX:  1EX DOSAR ŞEDINŢĂ
          1 EX INSTITUŢIA PREFECTULUI
          1 EX PRIMAR
          1 EX DOSAR HCL
          1 EX INVENTAR DOMENIUL PUBLIC
          1 EX CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU

