
ROMANIA
JUDETUL CARAS . SEVERIN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJA

, 
HOTARARE

privind aprobarea trecerii in domeniul public al domunei Obreja a

terenurilor care au aparfinut "Composesoratului de piqunat al
locuitorilor din comuna Yar"

Consiliul Local al comunei Obreja intrunit in Eedinfa ordinara in data de28J2.2017,
Ydzend,expunerea de motive a inifiatorului cu privire la aprobarea trecerii in domeniul public

al comunei Obreja a terenurilor care au apar,tinut "Composesoratului de pdqunat al locuitorilor
din comuna Yar",
yFlzendraportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului,
Yazand avizul comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia juridicd gi de disciplind,protecfie a

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

Avdnd in vedere cd prin HotdrArea Guvernului nr. 53212002 privind atestarea domeniului
public al judefului Caraq-Severin, precum gi al municipiilor, oragelor gi comunelor din judeful

Carag-Severin, terenurile care au aparfinut "Composesorafului de pd;unat al locuitorilor din
comuna Var" au fost atestate ca fiind in domeniul public al comunei Obreja, ele fiind inscrise

la pozilia 15 din anexa 54(inventarul bunurilor care aparfin domeniului public al comunei

Obreja) laprezenta Hotdrdre de Guvern,

Tin6nd cont c6, in conformitate cu aft. 41, alin. (5) din Legea 711996 a Cadastrului ;i
publicitdlii imobiliare republicatd, cu completdrile Ei modifrcdrile ulterioare, in cazul
imobilelor proprietate publicd 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. l15, alin. (1), litera "b", art. Il9;i 120 din Legea
2151200I privind administralia publicd local5, republicatS, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare

HOTARASTE:

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

razalocalitdfii Var, comuna Obreja, aflate in domeniul public al comunei Obreja lapozilia15
din anexa 54(inventarul bunurilor care apa{in domeniului public al comunei Obreja) la
Hotdrdrea Guvernuluint 532 din2002 privind atestarea domeniului public al judefului Caraq -

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



Ar''2' cheltuielile legate de rcalizarea acestui proiect vor fi suportate de la bugetul local alcomunei Obreja pentru anul 201g.
Art.3.
Ob*ju, l?iHffi.va 

fi asigurati de cdtre primarului comunei

ArL4.
afi.4g aln. Q) si ale art.ll5, aprevederilorart.48 alin.2,ale
republicata iiZOOf,"rmodific admimistratia publica locala,

- Institutiei prefectului Caras_Severin.- Primarului Comunei Obreja. OCPI
- cetatenilor comunei obreja prin afisare la sediul gi publicare pe site-ul primirieiObreja. 

{

CONTRASEMNEAZA
SEcRETAR"

AR$OVAN TEODOR

NR 6/
DATA:28.12.2017


