ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 43
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă „de îndată”;
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al
secretarului şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
Având în vedere prevederile art. 9 al. 1 şi art. 10 din OG 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, art. 35 al. 1 din Legea 215/2001
a administraţiei publice locale, republicată HCL 18/2013 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului local al oraşului Zlatna;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
HOTĂRĂŞTE

Art. unic: Se alege presedinte de şedinţă, pe o perioada de trei luni, începind cu data de 29
aprilie 2014 şi până în data de 29 iulie 2014, domnul consilier Medrea Ioan.

Zlatna, 29 aprilie 2014
Preşedinte de şedinţă
Consilier Medrea Ioan

Se comunică :
Instituţia Prefectului judeţul Alba,
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă,
ZA/ZA, 3 ex

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 44
privind însuşirea documentaţiei de primă înregistrare şi notare în Cartea Funciară, a
constructiei, ,,anexă (bucatarie, magazii)”, identificată prin CF nr. 71052, nr. cad. 71052 şi nr. top.
1/1/2; 3/1/2; 4/1/2, „curţi construcţii” în suprafaţă de 1794 mp.
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă „de îndată”;
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al SPGCL
- ADPPJ şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând cont de
faptul că în anexa 12 la HG 974/2002, cu completările şi modificările aprobate prin HG 245/2012, prin
care s-a aprobat inventarul domeniului public al oraşului Zlatna, la pozitia 679 este înscris activul:
„anexă (bucatarie, magazii)”, aferent Caminului Cultural Fenes.
Imobilele se identifică prin CF nr. 71052, nr. cad. 71052 şi nr. top. 1/1/2; 3/1/2; 4/1/2, „curţi
construcţii” în suprafaţă de 1794 mp.
Având în vedere prevederile art. 28 al Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 cu
modificările şi completările ulterioare, poziţia 679 din anexa 12 la HG 974/2002, cu completările şi
modificările ulterioare, prin care s-a aprobat inventarul domeniului public al oraşului Zlatna, art. 10 al.
2 din Legea 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare şi art. 36 al. 9 şi art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Însuşirea documentaţiei de primă înregistrare în Cartea Funciară, a constructiei, ,,anexă
(bucatarie, magazii)”, cuprinsă la poziţia 679 din Anexa 12 - Inventarul bunurilor care aparţin
Domeniului Public al oraşului Zlatna, aprobat prin HG 974/2002 cu completările şi modificările
ulterioare, executată de ing. Silviu Todorut, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre,
construcţie situată în satul Feneş, în incinta Căminului Cultural Feneş, identificată prin CF nr. 71052,
nr. cad. 71052 şi numere top.ografice: 1/1/2; 3/1/2; 4/1/2 - „curţi construcţii” în suprafaţă de 1794 mp.
Art. 2: Notarea în Cartea Funciară a construcţiei ,,anexă (bucatarie, magazii)”, cuprinsă la
poziţia 679 din Anexa 12 - Inventarul bunurilor care aparţin Domeniului Public al oraşului Zlatna,
aprobat prin HG 974/2002 cu completările şi modificările ulterioare;
Art. 3: Trecerea din Domeniului Public al oraşului Zlatna în Domeniului Privat al oraşului
Zlatna a construcţiei ,,anexă (bucatarie, magazii)”, cuprinsă la poziţia 679 din Anexa 12 - Inventarul
bunurilor care aparţin Domeniului Public al oraşului Zlatna, aprobat prin HG 974/2002 cu completările
şi modificările ulterioare;
Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Serviciul Public de Gospodărie
Comunală al oraşului Zlatna – Administrarea Domeniului Public şi Privat, Juridic.
Zlatna, 29 aprilie 2014
Preşedinte de şedinţă
Consilier Medrea Ioan

Contrasemnează
Secretar Zavragiu Adina

Se comunică :
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, BFCIT, SPGC – ADPPJ,
ZA/ZA, 3 ex

