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                                   Proiect  

  

   H O T A R A R E      
      Pentru modificarea art. 3 din HCL nr. 5/14.01.2021 privind atestarea apartenentei la 

domeniul PUBLIC   al Orasului Rupea a unui imobil  
  

Consiliul Local al orasului Rupea intrunit in sedinta publica ordinara din data de 10.02.2021 

 

   Avand in vedere rapoartele  de specialitate  ale compartimentului fond funciar din 

cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului Rupea, precum si Raportul de 

aprobare  al primarului orasului Rupea  

 

       In conformitate cu prevederile art.36 alin 1 nr. 18/1991 privind fondul funciar 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  si ale  Art. 41 alin (5.2) din Legea 

7/1996, republicata cu completarile si modificarile ulterioare 

  

In temeiul.art. 129 alin.2 lit. c , si alin 10 lit a  precum si art. 139 alin. 1 si alin. 3 lit. g 

coroborat cu art. 5 lit. cc  si art. 354 din   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ              

 

H O T A R A S T E :   

 

 

ART. 1  –   Se aproba modificarea art. 3 din HCL nr. 5/14.01.2021 privind atestarea 

apartenentei la domeniul PUBLIC   al Orasului Rupea a unui imobil care va avea urmatorul 
cuprins: 
” Se aproba revocarea dreptului de folosinta  pe durata existentei constructiilor asupra 

imobilului teren  cu numar topografic    2706/1/6/4/b/1 , inscris in CF nr. 102854 Rupea in 

suprafata de 100 mp.  situat in intravilanul localitatii” 

 

ART. 2Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se insarcineaza Primarul Orasului 

Rupea, care va semna toate documentele necesare. 

 
 

 

Initiator                                                                   CONTRASEMNEAZA    

PRIMAR                                                                                Secretar General U.A.T.  

Ing. Opriș Alexandru                     jr. Ioana Madalina Roman     
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       privind atestarea apartenentei la domeniul PRIVAT  al Orasului Rupea a unor imobile  
  

 

In conformitate cu prevederile art. 136 alin 8 lit a din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 

 

Tinand cont de referatele de specialitate al Compartimentului fond funciar  ,  prin care se 
solicita modificarea art. 3 din HCL nr. 5/14.01.2021 privind atestarea apartenentei la 

domeniul PUBLIC   al Orasului Rupea a unui imobil care va avea urmatorul cuprins: 
In urma notificarii formulate de OCPI Rupea,  

 

        In conformitate cu prevederile art.36 alin 1 nr. 18/1991 privind fondul 

funciar republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  si ale  Art. 41 alin (5.2) din 

Legea 7/1996, republicata cu completarile si modificarile ulterioare 

  

In temeiul.art. 129 alin.2 lit. c , si alin 10 lit a  precum si art. 139 alin. 1 si alin. 3 lit. g 

coroborat cu art. 5 lit. cc  si art. 354 din   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ propun spre apobare modificarea art. 3 din HCL nr. 

5/14.01.2021 privind atestarea apartenentei la domeniul PUBLIC   al Orasului Rupea a unui 
imobil care va avea urmatorul cuprins: 
” Se aproba revocarea dreptului de folosinta  pe durata existentei constructiilor asupra 

imobilului teren  cu numar topografic    2706/1/6/4/b/1 , inscris in CF nr. 102854 Rupea in 

suprafata de 100 mp.  situat in intravilanul localitatii” 

 
      INITIATOR ,  

        PRIMAR ,  

         Ing. Opriș Alexandru   


