
     ROMÂNIA                                                                             
 JUDEŢUL ALBA
 COMUNA SĂSCIORI                          
 CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE   nr. 75/2020
privind  modificarea si completarea corespunzatoare  a  inventarului cuprinzand  bunurile

imobile  care apartin  domeniului privat  al Comunei Sasciori  
      

Consiliul Local al Comunei Sasciori, jud. Alba, intrunit în şedinţă – extraordinară cu 
convocare de îndată- în ziua de 31 august 2020; 
;

Luand in dezbatere :
        

    - Proiectul de hotarare privind  modificarea si completarea corespunzatoare  a  inventarului
cuprinzand  bunurile imobile  care apartin  domeniului privat  al Comunei Sasciori  

- Referatul de aprobare a  proiectului  de hotarare  privind  modificarea si completarea 
corespunzatoare a  inventarului cuprinzand  bunurile imobile  care apartin  domeniului privat  
al Comunei Sasciori  

-Raportul de specialitate   intocmit de Ing. Lazar Ioan, consilier  in cadrul compartimentului 
cadastru si amenajarea teritoriului din cadrul Primariei comunei Sasciori prin care se propune    
modificarea si completarea corespunzatoare a  inventarului cuprinzand  bunurile imobile  care 
apartin  domeniului privat  al Comunei Sasciori  

- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1 buget – finanţe si urbanism ;

- raportul de avizare a comisiei de specialitate nr. 3 juridica ;

 Avand in vedere prevederile:
-art.859(2) si art.876 din Codul civil
-art..357 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
-art.129 (2) lit. “c”  si   alin (6) lit “c”  din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ,
-art.129 (1) coroborat cu art.196 (1) lit. “a” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ
- legii 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara republicata, cu modificările si completările
ulterioare ;

În temeiul prevederilor art.129 (1), rt.357 coroborat cu art.196 (1) lit. “a” din Ordonanta de 
Urgenta nr.57/2019 privind codul Administrativ:

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.- Se aproba  modificarea si completarea corespunzatoare a  bunurilor care apartin 
domeniului  privat  al Comunei Sasciori, judetul Alba , astfel :

- Pozitia nr. 15 se anuleaza 
-  Dupa pozitia nr. 51, se va introduce pozitiile 52-79 conform Anexei ce face parte 

intergranta din prezenta hotarare.
Art.2. Prezenta hotarare poate fi contestata conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind 

cntenciosl administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.



Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general, primarului comunei, 
compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei comunei Sasciori, pentru ducere la indeplinire
si Institutiei Prefectului Prefectului judeţului Alba.

                                    

Sascori la 31 august 2020

 

    Președinte de ședință,                                                   Contrasemnează
         Consilier,                                                       p.  Secretarul general al comunei , 

PINTILIE NICOLAE-FLORIAN                                        ILEA MARIA MONICA      
 

Prezenta Hotarare a fost adoptata cu un numar de 14 voturi favorabile, valabil  exprimate, 
care reprezinta 93,33% din numarul consilierilor in functie  si 100%  din numarul consilierilor 
prezenti.


