ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. 5 DIN 29.01.2020
privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren, conform art. 36 din Legea fondului
funciar nr. 18 / 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Consiliul Local al comunei Unirea, judetul Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară, în data de
29 ianuarie 2020
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren, conform art. 36 din
Legea fondului funciar nr. 18 / 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Cererea numițiilor Varga Maria, Varga Iosif, Varga Petru și Vana Mihaela-Cristina, înregistrată la
Primăria comunei Unirea cu nr. 314 / 17.01.2020, prin care solicită emiterea ordinului Prefectului pentru
terenul intravilan în suprafață de 1079 mp, înscris în cartea funciară 70146 – Unirea.
- Referatul de aprobare nr. 474 / 22.01.2020, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul
comunei Unirea, dl. Alba Gheorghe.
- Raportul de specialitate nr. 475 / 22.01.2020 al compartimentului fond funciar, cadastru și patrimoniu,
privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren, conform art.36 din Legea fondului funciar nr.
18 / 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 1, 2 și 3, din cadrul Consiliului
local al comunei Unirea;
Având în vedere prevederile:
- art. 129 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare
- art. 36 din Legea nr. 18 / 1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Propune Prefectului - judeţul Alba, să atribuie în proprietatea solicitanţilor, terenul în
suprafaţă de 1079 mp, nr. top 737/9, înscris în cartea funciară 70146 – Unirea, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Propunerea va fi înaintată Instituției Prefectului - județul Alba, în vederea emiterii Ordinului
Prefectului de atribuire în proprietate a terenului, conform art. 36, din Legea nr. 18 / 1991 privind fondul
funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul
comunei Unirea prin intermediul compartimentului fond funciar, cadastru și patrimoniu
Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute
de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 5. (1). Prezenta hotărâre se comunică : Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, compartimentului
fond funciar, cadastru și patrimoniu și solicitanților.
(2). Publicitatea hotărârii se va asigura prin afişare la sediul Primăriei comunei Unirea și pe
pagina de internet www.primariaunireaalba.ro
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Ioan BOLDOR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL,
Ciprian-Claudiu ALEXĂ

Notă: Consilieri în funcție:15, Consilieri prezenți:15
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 15 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCL NR. 5 / 2020

TABEL NOMINAL
Cuprinzând propunerea pentru atribuirea terenului solicitat de
Proprietarii de construcţie, conform art. 36 din Legea
Nr. 18 / 1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.
crt.

Nume si
prenume

Adresa solicitant

1.

Varga Maria

2.

Varga Iosif

3.

Varga Petru

4.

Vana MihaelaCristina

Comuna Unirea, str.
Târgului, nr. 740, jud.
Alba
Mun. Turda, Calea
Victoriei, nr. 124, bl.
G2, sc. D, ap. 67, jud.
Cluj
Comuna Unirea, str.
Cărăușilor, nr. 1126,
jud. Alba
Mun. Turda, str. Cheii,
nr. 64 B, jud. Cluj

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Ioan BOLDOR

Adresa
terenului

Nr.CF

Nr.top

Suprafata

Comuna
Unirea, str.
Târgului,
nr. 740,
jud. Alba

70146

737 / 9

1079 mp

Mod
dobândire
construcţie
Succesiune,
conform
certificat de
moștenitor

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL,
Ciprian-Claudiu ALEXĂ

