RoMÁNIA
JUDETUL CLUJ
COMLINA IZVORU CRI§ULUI
CONSILIUL LOCAL _

HoTÁnAREANr.30
Din27 mai2021

privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei lzvoru Criqului a
suprafefei de teren inscris in CF 50355, nr. Topo. 50355 lzvoru Criqului
Consiliul Local al Comunei Izvoru CriEului , judetul Cluj , intrunit in qedinta de lucru ordinará din data de
27,05.202l

in conformitate cu prevederile:
- aít.36l din Ordonanfa de urgen!á a Guvernului nr. 5712009 privind Codul Administrativ, cu
modificárile gi completárile ulterioare;
- art.864 din Legea nr.28712009 privind Codul civil, cu modificárile gi completárile ulterioare;
- art. 33 din Legea nr. 1 8/ 1 99 1 republicatá, cu modificárile gi completárile ulterioare;
Avánd in vedere Raportul de specialitate nr, 925 din27.05.202l al compartimentul de specialitate
precrrm gi Avizul favorabil al conrisiilor de specialitate nr. I, II., III din cadrul Consiliului local ;
in temeiul drepturilor conferite prin a art. I29 OUG nr. 57 l 2019 codul administrativ,

CQNSILIUL LOCALAL COMUNEI lzvoru Criqului adopta prezenta

HoTÁnÁRE:

Art.

1. Se aprobá dezmembrarea terenului

in suprafa!á de 155.706 mp, inscris in CF 50355, nr. Topo.

50355 Izvoru Crigului, in douá parcele, respectiv suprafalá de 75.000 mp §i suprafalá de 80.706 mp.;
Art.2. Se aprobá trecerea din domeniul public in domeniul privat al Comunei Izvoru Crigului terenul
in suprafafá de 75,000 mp ínscris in CF 50355, nr. Topo. 50355 Izvoru Crigului, conform anexei care face
parte din prezenta hotfu áre;
Art. 3. Cu ducere la indeplinire aprezerftei se incredinleazá Primarul Comunei Izvoru Crigului;
Art.4. Prin grija Secretarului General al Comunei Izvoru Crigului prezenta hotáráre se comunicá in termenul
prevázut de lege cátre

:

- Institulia Prefectului Judefului Cluj,
- Primarul Comunei lzvoru Criqului

- Compartimentul de specialit
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