ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
ORAS MURFATLAR
HOTĂRÂREA
Nr. 46 din 08.05.2018
privind aprobarea completarii HCL NR. 20/15.02.2018 , pentru aprobarea trecerii
din domeniul privat al oraşului Murfatlar in domeniul public al oraşului Murfatlar al
imobilului situat in Oraş Murfatlar, str. Ion Creangă, nr. 27, Jud.Constanţa in
suprafaţă de 2000 mp, in vederea construirii a două Case de Tip Familial de către
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa”

Consiliul Local Murfatlar intrunit in sedinta extraordinara azi, 08.05.2018;
Vazand:
-

Proiectul de hotarare initiat de Primarul orasului Murfatlar, Valentin

Saghiu;
- Raportul de specialitate intocmit de dna Grecu Simona;
- Avizul comisiei nr. 3;
- Avizul de legalitate al secretarului;
In conformitate cu prevederile art. 8 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind
bunurile proprietate publică, cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul prevederile art. 36 alin 2, lit. c, 45, şi art. 115, alin. (1), lit. b) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale (r1), cu modificările şi
completările ulterioare:
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 - Aprobarea completarii HCL nr. 20/15.02.2018, in sensul completarii
art.1 cu numarul cadastral si numar carte funciara pentru imobilul situat pe str. Ion
Creanga, nr. 27, oras Murfatlar, jud Constanta, in suprafata de 2000 mp, articol care
va avea urmatorul cuprins:
“ Art. 1 - Aprobarea trecerii din domeniul privat al Orasului Murfatlar in
domeniul public al orasului Murfatlar al imobilului situat in Oras Murfatlar, str.
Ion Creanga, nr.27, Jud.Constanta in suprafata de 2000 mp, in vederea construirii
a doua Case de Tip Familial de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Constanta, avand nr cadastral 103375, respectiv nr carte
funciara 103375.”
Art.2. – Celelalte prevederi ale HCL nr.20/15.02.2018 raman neschimbate.
Art. 3 -Secretarul orasului va comunica prezenta factorilor interesati.
Prezenta a fost adoptata cu ........11.......... voturi pentru, ……-.…..
abtineri, ……-.…. voturi impotriva.
PRESEDINTE,
GHERGHIN NICUSOR

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
FLORIN VINTILA

