HOTĂRÂRE NR. 30 /2019
privind aprobarea unui schimb de terenuri între cetăţenii Ivănişi Maria –Iulia, Ivănişi Laurenţiu şi U.A.T.
Municipiul Vulcan

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Văzând expunerea de motive a Primarului Municipiului Vulcan înregistrată sub
nr. 27/1/15/21.02.2019 prin care se propune aprobarea unui schimb de terenuri între cetăţenii Ivănişi
Maria –Iulia, Ivănişi Laurenţiu şi U.A.T. Municipiul Vulcan ,
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 27/1/15/2019, raportul Arhitectului- șef din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 30/1/17/2019, avizul comisiei de
specialitate „Juridică și de disciplină ” înregistrat sub nr. 42/1/18/2019, , precum şi avizul comisiei de
specialitate ”Amenajarea teritoriului protecţia mediului şi turism”, înregistrat sub nr. 70/1/18/2019, de pe
lângă Consiliul local;
Prin cererile înregistrate la Primăria municipiului Vulcan sub nr. 30926/25.09.2018 și
nr. 34722/8.11.2018, soţii Ivănişi Maria –Iulia şi Ivănişi Laurenţiu, solicită schimbul a două terenuri
proprietate, cu terenul în suprafaţă de 2008 mp înscris în CF nr. 61975 Vulcan, nr. cadastral 61975,
categoria de folosinţă curţi – construcţii, situat in intravilanul municipiului pe B-dul Mihai Viteazu (târgul
săptămânal).
Având în vedere prevederile art. 863, lit. f) și art. 1763 din Noul Cod Civil;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. ”c”, art.45, alin. (3) și art. 121 alin. (4) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
ART.1 Consiliul local Vulcan îşi însuşeşte Raportul de evaluare nr. 28 / 18.02.2019 care
constituie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, referitor la suprafaţa de 898 mp aparţinând soţilor Ivănişi
Maria – Iulia şi Ivănişi Laurenţiu, înscris în CF 62234 Vulcan, nr. cadastral 62234.
ART.2 Consiliul local Vulcan îşi însuşeşte Raportul de evaluare nr. 29/ 18.02.2019 care
constituie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, referitor la suprafaţa de 2105 mp aparţinând soţilor Ivănişi
Maria – Iulia şi Ivănişi Laurenţiu, înscris în CF 62276 Vulcan, nr. cadastral 62276.
ART.3 Consiliul local Vulcan îşi însuşeşte Raportul de evaluare nr. 27/ 18.02.2019 care constituie
anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, referitor la suprafaţa de 2008 mp aparținând domeniului privat al
municipiului Vulcan, înscris în CF 61975 Vulcan, nr. cadastral 61975.
ART.4Se aprobă schimbul de terenuri între soții Ivăniși Maria – Iulia , Ivăniși Laurențiu și U.A.T.
Municipiul Vulcan, astfel:
- Soţii Ivănişi Maria – Iulia , Ivăniși Laurențiu cedează U.A.T. Vulcan, terenul în suprafaţă de
898 mp, de tip ” teren intravilan”, situat în Vulcan, str. Decebal, FN, ( zona Dincă- Cimitir) categoria
de folosință ”curți-construcții”, înscris în CF nr. 62234 Vulcan, nr. cadastral 62234, având o valoare de
27.035,0 lei, identificat în Planul de situaţie care constituie anexa nr. 4 la prezenta hotărâre şi terenul în
suprafaţă de 2105 mp, de tip ” teren intravilan”, situat în Vulcan, ( zona Cimitir) , categoria de folosință
” fâneață”, înscris în CF nr. 62276, nr. cadastral 62276, având o valoare de 39.420,0 lei”, identificat în
planul de situaţie care constituie anexa nr.5 la prezenta hotărâre.
- U.A.T. Municipiul Vulcan – domeniul privat cedează soţilor Ivănişi Maria – Iulia , Ivănişi
Laurenţiu , terenul în suprafaţă de 2008 mp , de tip ” teren intravilan”, situat în Vulcan, bulevardul Mihai
Viteazu , FN categoria de folosință ”curți-construcții”, înscris în CF nr. 61975, nr. cadastral 61975 având
o valoare de 67.120,0 lei, identificat în planul de situaţie care constituie anexa nr.6 la prezenta hotărâre.

ART.5 Se împuterniceşte primarul municipiului Vulcan, ing. Gheorghe Ile să semneze
contractul de schimb în condiţiile stabilite de prezenta hotărâre şi cu respectarea prevederilor legale.
ART.6 Soţii Ivănişi Maria – Iulia şi Ivănişi Laurenţiu datorează UAT Municipiului Vulcan o
sultă în valoare de 665,0 lei care o va achita înaintea semnării contractului de schimb.
ART.7 Anexele nr.1, nr.2, nr.3 nr.4, nr.5 şi nr.6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.8 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART.9 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului
municipiului Vulcan , Direcţiei economice, Direcţiei ADPP, Arhitect şef, soţilor Ivănişi Maria –
Iulia , Ivănişi Laurenţiu şi se aduce la cunoștinţă publică.

VULCAN, 28.02.2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Băncilă Dorina

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Velea Gabriel

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 18 voturi „ pentru”

