ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
ORAŞUL CORABIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Ref. la completare inventar domeniu privat
Consiliul Local al oraşului Corabia, judeţul Olt, având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 1575/21.01.2015 iniţiat de primarul oraşului
Corabia;
- Raportul nr. 1576/21.01.2015 al Biroului Agricol;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;
- Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 48/27.03.2014 privind însuşirea
inventarului domeniului privat al oraşului Corabia;
- Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 21/22.02.2013 privind vânzare
puncte termice;
- Art. 36 (9) şi 122 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 45 (1), (3) şi 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂRE:
Art. 1. – Se completează inventarul domeniului privat al oraşului Corabia
prin introducerea următoarelor suprafeţe, astfel:
- S1 (centrală termică nr. 1) = 291 mp teren intravilan, categoria curţi
construcţii, situată în cvartalul 90, pe care este amplasată CT1, suprafaţă contruită = 291
mp.
- S2 (centrală termică nr. 2) = 330 mp intravilan, categoria curţi construcţii.
situată în cvartalul 91, pe care este amplasată CT2, suprafaţă construită = 330 mp.
- S3 (centrală termică nr. 3) = 275 mp intravilan, categoria curţi construcţii.
situată în cvartalul 80, pe care este amplasată CT3, suprafaţă construită = 275 mp.
- S4 (centrală termică nr. 4) = 264 mp intravilan, categoria curţi construcţii,
situată în cvartalul 64, pe care este amplasată CT4, suprafaţă consruită = 264 mp.
- S5 = 687 mp intravilan, situată în T104 P3/1, categoria de folosinţă Np;
Art. 2. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Corabia,
Serviciului Urbanism, Biroului Agricol, Biroului Contabilitate şi Prefectului Judeţului
Olt.
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