ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
VĂRGATA

HOTĂRÂREA NR. 12.
din 28 august 2012.
cu privire la aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Vărgata
și aprobarea demolării vechii clădiri a Primăriei Vărgata situată în satul Vărgata nr. 32 ,
comuna Vărgata, județul Mureș
Consiliul local al comunei Vărgata , județul Mureș,
Ţinând seama de prevederile art. 8 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu modificările şi
completările ulterioare
În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi
urbanismului, cu completările şi modificările ulterioare
Având în vedere expunerea de motive nr. 2.487 din 21 august 2012 și prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al
statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale
Ţinând cont de prevederile art. 10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia,
În baza art.36, alin. (2), lit.c) şi art. 45 alin.(3) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă trecerea, din domeniul public în domeniu privat a imobilului:
clădirea Primăriei Vărgata (250 mp), identificat prin Extras CF nr. 1175/1, nr. top 298/2, 299 ,
situat în localitatea Vărgata, nr. 32, comuna Vărgata, judeţul Mureş
Art.2. Se aprobă scoaterea din funcţiune şi demolarea clădirii Primăriei Vărgata
(fostul sediu), situată în localitatea Vărgata, nr. 32, judeţul Mureş, identificată prin Extras CF
nr. 1175/1 , nr. top 298/2, 299.
Materialele rezultate din demolare vor fi valorificate conform prevederilor legale,
pentru construirea unui garaj pentru autospecialul PSI, comuna Vărgata, județul Mureș.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Vărgata
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Mureş, celor
interesaţi şi la cunoştinţă publică.
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