ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU-MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA

HOTĂRÂREA NR. 16/2020
cu privire la preluarea în inventarul domeniului public al comunei Cămărzana, județul
Satu-Mare, în baza titlului de proprietate, a unor terenuri cu vegetație forestieră
Consiliul Local Cămărzana
Având în vedere








Referatul de aprobare nr. 2034/29.05.2020 și Proiectul de hotărâre nr. 2035/29.05.2020
întocmite de primarului comunei Cămărzana
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și
Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Cămărzana
Titlul de proprietate nr. 31-10366/26.07.2004, în baza căruia Comuna Cămărzana a primit în
proprietate o suprafață totală de 362ha 9600mp, teren cu vegetație forestieră, pusă în posesie
conform Procesului-verbal nr. 1/08.07.2004
Raportul de evaluare referitor la terenurile cu vegetație forestieră și terenurile cu destinație
pășune ale Comunei Cămărzana, întocmit de către expert evaluator Dragoș Alina Ancuța, membru
titular ANEVAR, Legitimație nr. 12261, aprobat prin HCL Cămărzana nr. 10/31.03.2016
Anexa nr. 4 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare - LISTA cuprinzând unele bunuri care apartin domeniului public al comunei, al orasului
sau al municipiului, punctul 9

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.”c”, alin. (14) , art.139 alin.(3), lit.”g” art.196
alin.(1) lit.”a”, art.243 alin.(1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.

Se aprobă preluarea în inventarul domeniului public al comunei Cămărzana, județul SatuMare, în baza titlului de proprietate, a unor terenuri cu vegetație forestieră.
Inventarul domeniului public al comunei Cămărzana, județul Satu-Mare, se va modifica și
completa în mod corespunzător cu noua poziție, conform Anexei nr. 1, parte integrantă
din prezenta hotărâre
Hotărârea se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare, Primarul Comunei
Cămărzana și se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei Cămărzana
şi prin publicarea pe pagina de internet a primăriei.
Cămărzana:29.05.2020
Preşedinte de şedinţă,
consilier,
Popa Ioan

Contrasemnează,
Secretar general UAT ,
Honca Cristina-Mariana

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.”g” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ

Total consilieri: 10

Prezenți:7

Absenți:3

Pentru:7

Împotrivă:0

Abținere:0

