ROMANIA
JUDETUL OLT
ORASUL CORABIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Ref. la insusirea inventarului bunurilor care apartin
domeniului public al orasului Corabia, judetul Olt

Consiliul Local al orasului Corabia, judetul Olt, avand in vedere:
- Proiectul de hotarare nr. 16946/21.10.2009 initiat de primarul orasului
Corabia;
- Raportul nr. 16947/21.10.2009 al Serviciului Urbanism, Amenajarea
Teritoriului, Gospodarie Comunala, Administrarea Domeniului Public si
Privat;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Adresa nr. 5454/07.07.2009 a Consiliului Judetean;
- H.G. nr. 1355/2001, privind atestarea domeniului public al judetului Olt,
precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Olt;
- Art. 120 (1), (2) si 122 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
In temeiul art. 45 (1) si 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. – Se insuseste Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al
orasului Corabia, judetul Olt, conform anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza
aplicabilitatea Hotararea Consiliului Local nr.28/17.08.1999, cu completarile
ulterioare.
Art.3. – Imobilele inscrise in anexa la prezenta hotarare nu fac obiectul unor
cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privata sau de restituire
depuse in temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul
funciar, respectiv cele care reglementeaza regimul juridic al imobilelor
preluate in mod abuziv de statul roman in perioada 6 martie 1945- 22
decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini si nu fac obiectul vreunui litigiu.

Art.4. – Prezenta hotarare se va comunica Primarului orasului Corabia pentru
aducerea la indeplinire, Consiliului Judetean Olt si Institutiei Prefectului
Judetului Olt.
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