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Avizează pentru legalitate
Secretar general al orașului
Mircea GRANCEA

HOTĂRÂREA NR. _______/__________
privind trecerea din domeniul privat al orașului Avrig în domeniul public al orașului Avrig, a
imobilului teren înscris în CF nr. 109638-Avrig
Consiliul Local al oraşului Avrig, întrunit în ședință ordinară la data de 30 Septembrie 2021;

-

-

-

-

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Luând act de:
Referatul de aprobare nr. INT39/21.09.2021 al inițiatorului proiectului de hotărâre și
raportul de specialitate întocmit de Biroul Lucrări Publice, Administrare Patrimoniu și
Fond Locativ, înregistrat sub nr. _____/________;
HCL nr. 54/2021 privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a
imobilului înscris în CF 108550 Avrig, nr. cadastral 108550, proprietate privată a
orașului Avrig , județul Sibiu;
Adresa nr. 20139/13.09.2021 transmisă de Direcția Strategii și proiecte, Serviciul
Managementul Proiectelor din cadrul Consiliului Județean Sibiu, înregistrată la Primăria
orașului Avrig sub nr. 23398/15.09.2021;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Avrig.
Analizând temeiurile juridice:
art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
art. 296, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ cu
modificări și completări ulterioare;
Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public
şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, din 14.05.2020;
art. 156 alin. (4) din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de
cadastru şi carte funciară din 09.07.2014, cu modificări și completări ulterioare, aprobat
prin Ordinul nr. 700/2014,

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. c), art. 133 alin. (1) lit. a) ale art. 139, alin. (3), lit. g), ale
art. 140, alin. (1), precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare
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HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al orașului Avrig a
imobilului teren intravilan, înscris în CF nr. 109638-Avrig, nr. cadastral 109638 în suprafață de
394 mp.
Art.2. Schimbarea domenialității are ca scop trecerea imobilului prevăzut la art. 1 în
domeniul public al județului Sibiu conform art. 294 alin. (3) și alin. (5), în vederea asigurării
accesului către imobilul destinat construirii unei Case de tip familial prin intermediul Fundației
Hope and Homes for Children Romania.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul orașului
Avrig prin intermediul compartimentelor de specialitate.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul
Compartimentului Administrație Publică Locală și Monitorizare Proceduri Administrative,
primarului orașului Avrig și Instituției Prefectului județului Sibiu.
Art.5. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei orașului Avrig, în secțiunea
Monitorul Oficial Local al orașului Avrig și se aduce la cunoștința persoanelor interesate, în
termenul prevăzut de lege.

Adoptată în Avrig la data de ____/____/_______

INIȚIATOR
PRIMAR
Adrian-Dumitru DAVID
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