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HOTĂRÂREA NR.59/2019 
Privind aprobarea suplimentării domeniului public al Comunei Ulieș 

 

Consiliul Local al comunei Ulieș, întrunit în ședința ordinară din data de 29noiembrie 2019; 

Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului: 

1. Referatul de aprobare nr. 302/S/04.11.2019; 
2. Proiectul de Hotărâre nr. 303/S/04.11.2019; 
3. Raportul compartimentului de specialitate nr. 313/S/20.11.2019; 
4. Avizul Comisiei de Specialitate 323/S/29.11.2019; 
5. HOTĂRÂREA NR. 10/2019Cu privire la aprobarea înscrierii cadastrale provizorie a 

terenului aferent sediului Primăriei Comunei Ulieș 

În conformitate cu prevederile: 

Art. 553 și art. 554 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare; 

Art. 23 al. (2) lit. e). din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Art. 24 al. (3) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Art. 80 și urm din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative republicată cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 8 din Legea 554/2004 contenciosului administrativ cu modificările și completările 
ulterioare; 

Art. 7 al. (1) și (2) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică; 

În temeiul prevederilor art. 286al. (4), art. 129 al. (6) lit. a)., art. 139 al. (3) lit. g)., art. 196 al. 
(1) lit. a). și art. 199din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare Consiliul local al Comunei Ulieș adoptă prezenta: 
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HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Suplimentarea domeniului public 

al. (1) Se aprobă suplimentarea domeniului public prin mărirea terenului înscris în CF 

nr. 51685 cu 504 m2. Terenul este identificat cu două construcții, având destinația de 

magazie. 

Art. 2. Dispoziții executorii 

al. (1) Prezenta Hotărâre va fi dusă în îndeplinire prin grija aparatului de specialitate 

a primarului Comunei Ulieș, prin Compartimentul de cadastru, și Comisia de 

inventariere al patrimoniul Comunei Ulieș. 

al. (2) Prin girja secretarului comunei Ulieș vor avea loc comunicarea prezentei 

Hotărâri. 

Art. 3. Căii de atac, natura juridică 

al. (1) Prezentul act administrativ este individual, având aplicabilitate asupra unor 

persoane determinabile. 

al. (2) Împotriva prezentei hotărâri se poate adresa cu procedură prealabilă în 

termen de 30 de zile de la data comunicării, iar împotriva modului de soluționare a 

procedurii prealabile se poate intenta cerere de anulare a actului administrativ în 

termen de 30 de zile de la comunicarea soluționării procedurii prealabile la Tribunalul 

Harghita. 

Art. 4. Comunicarea Hotărârii 

al. (1) Prezenta Hotărâre se comunică prin grija secretarului pentru Prefectura 

Județului Harghita, și persoanelor nominalizate la art. 2. Prezenta Hotărâre se 

afișează la sediul Primăriei Comunei Ulieș și pagina de internet al Comunei Ulieș. 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ 

 Orbán Balázs Persoanadesemnată 

  Cu atribuții de secretar 

  FazakasLászló 


