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HOTĂRÂREA NR.
NR 37/28.06.2018
Privind desemnareacomisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate
Consiliul local al comunei Ulieș,
Ulie judetul Harghita întrunit în ședinta
dinta ordinară din data de
28.06.2017
Având în vedere:
Procedura premergătoare adoptării Hotărârii Consiliului local al comunei Ulieș:
Ulie
Expunerea
xpunerea de motive a Primarului comunei Ulieșș care constituie nota de fundamentare a
prezentei Hotărâri nr.: 188/S din 28.06.2018; raportul Compartimentului de cadastru și de
topografie nr.: 189/S din 28.06.2018,
28.06.2018 prin care se constată că reprezentanțiiproprietarilor
reprezentan
au
încetat
ncetat activitatea în comisie; Avizul de legalitate a persoanei desemnate cu atribuții
atribu de
secretar nr.: 190/S din 28.06.2018;
.06.2018; Proiectul de Hotărâre nr.: 191/S din 28.06.2018 și
procesul verbal de afișare
șare a Proiectelor de Hotărâri
Hotărâri nr.: 192/S din 28.06.2018; Avizul comisiei
de specialitate
tate pentru activități
activită economico-financiară,
financiară, Agricultură, Amenajarea teritoriului și
urbanism
anism nr.: 193/S din 28.06.2018
Ținând cond de prevederile legale:
Art.12 din Legea nr.: 18/1991 privind
privind fondul funciar, republicată, cu modificările și
completările ulterioare coroborat cu prevederile art.2 din Anexa nr.l. al H.G. nr.: 890/2005
pentru aprobarea
obarea Regulamentului privind
privind procedura de constituire, atribuțiile
atribu
și
funcționarea
ionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privatăasupra terenurilor,
a modelului șii modului de atribuire a titlurilor de proprietate,
pro
precum și punerea în
î posesie a
proprietarilor, cu modificările
rile ulterioare;
În temeiul art.36, al. (9); art.45 al.(1) și art. 115 din Legea nr.215/2001 privind administrația
administra
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se constată încetarea calității
calită următoarelor
ătoarelor membrilor din cadrul comisiei de stabilire
a dreptului de proprietate privată: Orban Zsofia, în calitate de secretar în urma destituirii din
funcție;
ție; Kulcsar Andrei inginer horticultor în urma decesului și Szabo Denes Jr. în
î calitate de
proprietar în urma Inactivității.
ții.
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Art. 2. Din cadrul comisiei de stabilire a dreptului de proprietate privată se propune
desemnarea următoarelor membrii:
1. Torok Adel
2. Orban Lukacs
3. Fazakas Laszlo

în calitate de inginer Agronom
în calitate de reprezentant al proprietarilor deposedați
deposeda
în calitate de secretar

Art. 3. - Președintele
edintele Comisiei locale Ulieș,, judetul Harghita pentru stabilirea dreptului de
proprietate privatăasupra terenurilor va aduce la îndeplinire
î
inire prevederile prezentei hotărâri.
hotărâ
Art.
rt. 4. Prezenta Hotărâre va intra în vigoare după emiterea ordinului
ui de modificare a
componenţei comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor,
eliberat de Prefectul judeţului Harghita.
Harghita
Art. 5. - Prezenta hotarare va fi comunicata
com
prin grija Secretarului comunei, după cum
urmeaza:Institutiei Prefectului - judetul Harghita; Primarului comunei Ulieș;DoamneiOrban
Ulie
Zsofia; Moștenitorilor
ștenitorilor domnului Kulcsar Andrei; doamnei Torok Adel; Domnului Orban
Lukacs; domnului Fazakas Laszlo și membrilor
embrilor Comisiei locale de fond funciar pentru
stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor; Prin grija secretarului prezenta
Hotărâre se va aduce la cunoștinț
ștință publică.
Președintele
ședintele ședinței
Bara Sandor

Contrasemnează
Persoana desemnată
Cu atribuții
atribu de secretar
Kulcsar Eva

Această hotărâre a fost adoptatăă de Consiliul Local Ulieș, în şedinţa ordinarăă din data de 28.06.2018, cu
respectarea prevederilor art. 45 alin. 1) cu un număr
num de 9/9 voturi din numărul
rul total de 9 consilieri locali în
funcţie şi 9 consilieri prezenţi la vot.
t.

