ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
ORAŞUL CORABIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Ref. la aprobare vânzare teren
Consiliul Local al oraşului Corabia, judeţul Olt, având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 3027/16.02.2011 iniţiat de primarul oraşului
Corabia;
- Raportul nr. 3028/16.02.2011 al Compartimentului Urbanism;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
- Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 81/13.09.2010;
- Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 46/31.05.2010;
- Art. 36 (2) lit. c, (5) lit. b şi 123 (2) din Legea nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Corabia;
În temeiul art. 45 (1), (3) şi 115 (1) lit. b din Lşegea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului arabil
extravilan în suprafaţă de 22,62 ha, aparţinând domeniului privat al oraşului
Corabia, situat în tarlaua 68, având următoarele vecinătăţi:
N – DE 393/1;
S – DE 491;
E – DE 393;
V – DE 399.
Art. 2. – Se aprobă caietul de sarcini şi studiul de oportunitate conform
anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. – Terenul înscris în anexa la prezenta hotărâre nu face obiectul unor
cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, în
temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv
cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate abuziv de statul
român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu este grevat de
sarcini, nu face obiectul vreunui litigiu, şi nu face parte din rezerva comisiei
locale de fond funciar.
Art. 4. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Corabia,
Compartimentului Urbanism, Serviciului APL şi Prefectului judeţului Olt.
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