
ROMANIA
JUDETUL CARAS. SEVERIN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJA

HOTARARE
privind aprobarea trecerii in domeniul public al corhunei Obreja a

ierenurilor care au apar{inut "Composesoratului de plgunat al

locuitorilor din comuna Obreja"

Consiliul Local al comunei Obreja intrunit in qedinla ordinara in data de 28.12.2017,

Vaz1ndexpunerea de motive a iniliatorului cu privire la aprobarea trecerii in domeniul public

al comunei Obreja a terenurilor care au aparlinut ?'Composesoratului de pdqunat al locuitorilor

din comuna Obreja",
Vazandraportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului,
yazand avizul comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia juridicd qi de disciplind,proteclie a

mediului, muncd gi protecfie social6, tineret qi sport din cadrul Consiliului Local Obreja,

AvAnd in vedere ca prin'Hotdr6rea Guvemului nr. 53212002 privind atestarea domeniului

public al judefului Caiaq-Severin, precum gi al municipiilor, oragelor qi comunelor din judelul
^Caraq-Severin, 

terenurile care au aparlinut "Composesoratului de pd;unat al locuitorilor din

comuna Obreja" au fost atestate ia fiind in domeniul public al comunei Obreja, ele fiind

inscrise la poiigia 15 din anexa S4(inventarul bunurilor care apar,tin domeniului public al

comunei Obreja) laprezenla Hotdrire de Guvern,

Jin6nd cont ia, irr conformitate cu art. 41, alin. (5) din Legea 711996 a Cadastrului qi

publicitilii imobiliare republicati, cu. completdrile Ei modificdrile ulterioare, in cazul

imobilelor proprietate pubiica a unitdfiloi administrativ teritoriale, intabularea se poate tealiza

inbazacopiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern

in condiliile legii,
tntemeiul art.-36,alin. (2) litefa"c", art. 115, alin. (l), litera"b", art. ll9 9i 120 dinLegea

2l5l210l privind administraJia publicd loca16, republicatd, cu modificdrile 9i completirile

ulterioare

HOrARA$rn:

Art.l. Se aprobd inscrierea in CF a dreptului de propretate publici asupra pdqunilor de pe

razalocalitalii Obreja, comuna Obreja, aflate in domeniul public al comunei Obreja lapozilia
15 din anexa 54(inventarul bunurilor care aparfin domeniului public al comunei Obreja) la

Hotdrdrea Guvemului nr 532 din2}}2privind atestarea domeniului public al jude,tului Caraq -

Severin precum gi al municipiilor, oraqelor gi comunelor din judelul Cara;-Severin.

Art.z. C}eltuielile legate de realizarea acestui proiect vor fi suportate de la bugetul local al

comunei Obreja pentru anul 2018.
Art.3. Ducerea la indeplinire a acestaei hotarari va fi asiguratd de cdtre primarului comunei

Obreja, prin Aparatul de specialitate al Primarului.



Art.4. PtezentaHotarare intra in vigoare si se comunica in bazaprevederilor art.48 alin.2, ale
art-49 alin. (2) si ale *t.lll,din Legea nr.2l5/2001 privind ud-i-irtrutia publica local4
republicata in2007, cu modificarile si completarile ulterioare :- Institutiei Prefectului Caras-Severin.

- Primarului Comunei Obreja
- OCPI
- Cetatenilor comunei Obreja prin afisare la sediul gi publicare pe site-ul primdriei

Obreja.
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