ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA POIENILE IZEI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 9
Din 30. 04. 2008
Privind trecerea unui imobil din proprietatea Parohiei Ortodoxe Romane
Poienile Izei in domeniul public al comunei Poienile Izei
Consiliul local intrunit in sedinta ordinara in data de 30.04.2008;
Avand in vedere :
Referatul intocmit de catre primarul comunei privind necesitatea unei
suprafete de teren pentru amplasarea statiei de epurare pentru Proiectul integrat canalizare si
modernizare strazi comuna Poienile Izei;
Procesul verbal al Consiliului parohial din data de 23.03.2008 si procesul
verbal al Adunarii parohiale din 30.03.2008;
Raportul Comisiei pentru agricultura, amenajarea teritoriului, urbanism,
protectia mediului si turism din cadrul Consiliului local in urma masuratorilor topografice,
privind structura strazilor interioare a localitatii;
In baza art. 7, lit. d, din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia ;
In temeiul art. 36, al. 5, lit. ,,c,, , din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale, adopta in unanimitate de voturi urmatoarea :

HOTARARE
Art. 1. Se accepta donatia imobilului ,, teren arabil Podu Sacaristii – Lunca, situat in
intravilanul localitatii Poienile Izei, in suprafata de 2200 m.p., nr. top 3979 ,, din
proprietatea Parohiei Ortodoxe Romane Poienile Izei;
Art. 2. Se aproba trecerea imobilului ,, Teren arabil Podu Sacaristii – Lunca, situat in
intravilanul localitatii Poienile Izei, in suprafata de 2200 m.p. , nr. Top 3979 ,, in domeniul
public al comunei Poienile Izei;
Art. 3. Se modifica elementele de identificare cuprinse in pozitia nr. 9, cu codul de
clasare 1.3.7.1 strazi interioare, din H.G. nr. 46/2002, astfel : in loc de 4000 m, va fi 4077 m.
Art. 4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
comunei, d-l Dunka Vasile, care va face demersurile necesare pentru modificarea H.G. nr.
46/2002 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Poienile
Izei.
Art. 5. Prezenta se comunica :
Institutiei Prefectului Maramures;
Consiliului Judetean Maramures – Directia Tehnico-Economica;
Primarului comunei Poienile Izei,
La dosar.
Presedinte de sedinta,
Ilies Ioan Florin
___________________

Contrasemneaza secretar,
Gheorghe Dunca
________________________

