
ROMANIA
JUDETUL CARAS. SEVERIN

CONSILruL LOCAL AL COMUNEI OBREJA

HOTARARE
privind aprobarea trecerii in domeniul public al corirunei Obreja a

terenurilor care au aparfinut "Composesoratului de pigunat al
locuitorilor din comuna laz"

Consiliul Local al comunei Obreja intrunit in gedinfa ordinara in data de 28.12.2017,
Vdzilnd expunerea de motive a inifiatorului cu privire la aprobarea trecerii in domeniul public
al comunei Obreja a terenurilor care au aparfinut "Composesoratului de pdgunat al locuitorilor
din comuna Iaz",
Ydzdndraportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate dl Primarului,
Yazand avizul comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia juridicd gi de disciplind,protecfie a

mediului, muncd qi protecfie sociald, tineret gi sport din cadrul Consiliului Local Obreja,
Avdnd in vedere cd prin Hotdrdrea Guvernului m. 53212002 privind atestarea domeniului
public al judelului Caraq-Severin, precum qi al municipiilor, oragelor qi comunelor din judelul
Caraq-Severin, terenurile care au aparlinut "Composesoratului de pdqunat al locuitorilor din
comuna laz" a'o fost atestate ca fiind in domeniul public al comunei Obreja, ele fiind inscrise
la pozi[ia 15 din anexa 54(inventarul bunurilor care aparfin domeniului public al comunei
Obreja) laprezenta Hotii6re de Guvem,,
Tin6nd cont cd, in conformitate cu art. 41, alin. (5) din Legea 711996 a Cadastrului gi

publicitalii imobiliare republicati, cu completlrile qi modificdrile ulterioare, in cazul
imobilelor proprietate publici a unitdlilor administrativ teritoriale, intabularea se poate realiza
inbaza copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern
in condiliile legii,
in temeiul art.36, alin. (2) litera "c", art. 115, alin. (1), litera"b", art. lI9 qi 120 din Legea
21512001 privind administrafia publicd locald, republicatd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare

HOTlRAgrn:

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

rczalocalitdtiilaz, comuna Obreja, aflate in domeniul public al comunei Obreja lapozilia 15

din anexa 54(inventarul bunurilor care apa\in domeniului public al comunei Obreja) la
Hotdr6rea Guvernuluinr 532 din2002 privind atestarea domeniului public al judelului Caraq -

Severin precum qi al municipiilor, oraqelor gi comunelor din judeful Caraq-Severin.



Art2. Cheltuietile 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 asigurati de cdtre primarului comunei

Obreja" prin Aparatul de specialitate al Primarului.
Art4. PrezpntaHotarare intra in vigoare si se eomunica in bazaprevederilor art.48 alin-2, ale

art.4g alin. (2) si ale art.lls, din Legea nr.2l5l200l privind admimistratia publica locala,

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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