ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr. 55/2017

privind preluarea în domeniul public al comunei Vetiş a unor bunuri
Având în vedere raportul de specialitate și expunerea de motive precum şi planul
de amplasament şi delimitare a imobilului nr. 5340/2017, Anexa la prezenta hotărâre,
executat de dl. Făt Nicolae;
Ținând cont de prevederile din Legea 7/1996 a cadastrului și a publicității
imobiliare, actualizată;
Luând în considerare prevederile art. 36 alin. (1) din Legea fondului funciar
nr.18/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
Respectând prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
precum şi prevederile art. 863 lit. (f) din Legea nr.287/2009 (r1) privind Codul Civil,
actualizată;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), coroborat cu art. 45 alin. (3) din
Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , republicată,
Consiliul local al comuneiVetiș, întrunitînşedinţăordinarăazi, 25.10.2017, adoptăprezenta
HOTĂRÂRE :
Art.1 - Se însușește ca proprietate publică a comunei Vetiș terenul intravilan aflat
în administrarea Primăriei comunei Vetiș, în suprafață de 1.777 mp., situat în
localitatea Vetiş, nr. cadastral 170, 171, 172, în scopul amenajării unui PARC şi
înscrierea acestuia în inventarul domeniului public al comunei Vetiş.
Art.2 - Se aprobă înscrierea în Cartea Funciară pe cale admistrativă ca proprietate
publică a comunei Vetiș imobilul sus menționat.
Art.3 - Se împuternicește primarul comunei Vetiș, dl.Iuliu Ilyes, să facă demersurile
necesare înscrierii provizorii în Cartea Funciară.
Art.4 - Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului comunei Vetiș, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vetiș, O.C.P.I. Satu Mare și Instituției
Prefectului județului Satu Mare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CHIRILĂ NICOLAE ALEXANDRUContrasemnez,

SECRETAR
ANCA-MARIA POP

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată,
modificată şi completată.
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