
    

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 22

din 17 aprilie 2012

privind modificarea H.C.L. nr. 86/2012 privind aprobarea schimbării amplasamentului unor  
suprafeţe de terenuri forestiere aprobate pentru oraşul Miercurea Nirajului conform Hotărârii  

Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor nr. 31L din  
11.01.2001 în anexa 56

Consiliul  Local  al  Oraşului  Miercurea Nirajului,  văzând procesul  verbal  întocmit  de Comisia 
Locală  pentru aplicarea legilor  fondului  funciar în data  de 06.12.2011, adresele  Ocolului  Silvic  Tg. 
Mureş nr. 5121/2011, 5455/2011 (revenire), Situaţia cu amplasamentele pădurilor aprobate pentru UAT 
Miercurea  Nirajului  conform  Hotărârii  Comisiei  Judeţene  pentru  stabilirea  dreptului  de  proprietate 
privată asupra terenurilor nr. 31L din 11.01.2001 în anexa 56 cu nr. de înregistrare 600/07.03.2002 şi 
avizul  favorabil  al  comisiei  de  specialitate  pentru  administraţie  publică  locală,  juridică,  programe 
economico – sociale – industriale, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, 
investiţii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism,

Având  în  vedere  prevederile  art.  36  alin.  (2)  litera  “c”  din  Legea  nr.  215/2001,  privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.  45 alin.  (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.  1. Se modifică art. 1 alin. (1) şi alin. (2) şi va avea următorul cuprins: Se dă la dispoziţia 
comisiei locale de fond funciar terenul forestier în suprafaţă de 6,72 din suprafaţ totală de 16,40 
ha,  stabilit  în U.B.  I  u.a.  59A  (fostul  UP  VII  Vărgata  u.a.  59  A),  pentru  a  fi  atribuit  ca 
amplasament  pentru  persoanele  validate  în  anexele  la  legile  fondului  funciar  în  schimbul 
suprafeţei forestiere oferită de Ocolul Silvic Tg. Mureş în U.P. VIII u.a. 159A cu suprafaţa de 
0,90 ha, U.P. VIII u.a. 234B cu suprafaţa de 1,60 ha, U.P. VIII u.a. 29 A cu suprafaţa de 2,70 ha 
şi UP VIII u.a. 29C cu suprafaţa de 1,52 ha.

 (2) Amplasamentul suprafeţei de 6,72 ha teren forestier stabilit în U.B. I u.a. 59A (fostul UP VII 
Vărgata u.a. 59 A) se dă la dispoziţia Comisiei locale pentru aplicarea legilor fondului funciar pentru a fi 
atribuit ca amplasament pentru persoanele validate în anexele la legile fondului funciar.

Art.  2.   Primarul şi secretarul oraşului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.  3.  Prezenta  hotărâre  se  va  comunica:  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Mureş,  Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului, celor interesaţi şi la cunoştinţă publică.
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