
                                ROMÂNIA 
               JUDEŢUL BRAŞOV 
                                                 U.A.T. ORAŞUL RUPEA 
                                     Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500 
                                  Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788 
               www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro  
            mail: contact@primariarupea.ro 

 

 

 

Page 1 of 1 

 

HOTĂRAREA nr.34 

Din   30.05.2022 

 Referitor modificare art. 1 din HCL nr. 130/14.12.2021 -Pentru 

aprobarea declararii ca bun public de interes local a terenului inscris in CF 

nr. 106325 Hoghiz, teren arabil  aflat in proprietatea privata a orasului 

Rupea,  

 

Consiliul Local al oraşului Rupea întrunit în şedinţă publica ordinara la 

data de 30.05.2022 

Avand in vedere raportul de aprobare al Primarului oeasului Rupea, 

precum si raportul de specialitate al compartimentului  de fond funciar din 

cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Rupea, privind 

aprobarea declararii de interes local a  terenului inscris in CF nr. 106325 

Hoghiz, teren arabil  aflat in proprietatea privata a orasului Rupea,  

În conformitate cu: 

- prevederile art. 92 alin. 2 lit d din legea nr. 18/1991 privind fondul 

funciar, republicata cu modificarile si completarile ulterioare , precum si a art. 4 

lit. e  din Anexa nr 1 - Procedura privind scoaterea definitivă sau temporară din 

circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, aprobata prin 

Ordinul MADR nr. 83/2018, cu modificarile si completatile ulterioare,  

- prevederile art. 863, lit. “f”, din Legea nr. 287/17.07.2009, privind 

Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare 

            Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

            În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si (3) lit. g  şi art. 196 alin. (1) 

lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

H O T Ă R A S T E  : 

  

Art.1. Se aproba modificarea art. 1 din HCL nr. 130/14.12.2021 -

Pentru aprobarea declararii ca bun public de interes local a terenului 

inscris in CF nr. 106325 Hoghiz, teren arabil  aflat in proprietatea privata 

a orasului Rupea, care va avea urmatorul cuprins:  

    „Consiliul Local al orasului Rupea, in calitate de administrator al domeniului 

public si privat al UAT orasul Rupea declara ca fiind  de interes public 
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 local investitia denumita „ Executie Remiza temporara de sprijin logistic pentru 

executia Lucrarilor de Arta – Tuneluri inclus Facilitati: Retelele de Utilitati ( 

Energie electrica, Apa,  Canalizare) Gospodarire de Apa  Puturi forate Acces 

din/in DJ131 C la Km 3+800” situata pe terenul arabil inscris in CF nr. 106325 

Hoghiz , avand o suprafata de 69455 mp , in vederea implementarii proiectului  

european ”Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov-Simeria, componenta a 

coridorului Rin -Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160km/h, 

sectiunea Brasov – Sighisoara , subsectiunea 2 Apața(Y) -Cața(X) ”   

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul 

orasului Rupea. 

  
PRESEDINTE DE SEDINTA                   CONTRASEMNEAZA    

Micu Gheorghe                                                         Secretar General U.A.T.  

                jr. Ioana Madalina Roman     

 
CVORUM:    DIFUZARE: 

 

Nr. 
consileri 

Prez
. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  
1 ex. Dosar sedinta 

1 ex. Mapa primar 

1 ex. Afisare. 

P Î A 

15  12 3 12 - - 
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