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JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR. 87/2016
privind asumarea obligaţiilor şi condiţiilor prevăzute în Hotărârea Consiliului Local
Vulcan nr. 50/2016
CONSILIUL LOCAL VULCAN;
Analizând expunerea de motive a primarului municipiului Vulcan înregistrată sub
82/8612/08.08.2016 prin care se propune asumarea obligaţiilor şi condiţiilor prevăzute în
Hotărârea Consiliului Local Vulcan nr. 50/2016 , privind solicitarea către Guvern pentru
transmiterea imobilului 3316 Vulcan situat în municipiul Vulcan, judeţul Hunedoara din
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public
al municipiului Vulcan, hotărâre adoptată în mandatul anterior;
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 90/8613/2016, raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 85/8614/2016, avizul
comisiei de specialitate „Juridică şi de Disciplină ”, înregistrat sub nr. 125/8615/2016, de pe lângă
Consiliul local;

Având în vedere adresa Ministerului Apărării Naţionale nr.A9102/28.07.2016,
înregistrată la Primăria municipiului Vulcan sub nr. 28970/08.08.2016, prin care se solicită
adoptarea unei hotărâri de către noul Consiliu Local stabilit în urma alegerilor locale din luna
iunie 2016, prin care să fie asumate obligaţiile şi condiţiile prevăzute în H.C.L nr. 50/2016;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică, art. 9),
alin. (1) precum şi cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1359/2003 privind vânzarea de către
Ministerul Apărării Naţionale a locuinţelor de serviciu din localităţile în care unităţile militare
au fost desfiinţate;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. c) şi ale art. 45, alin. (3) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Consiliul local al Municipiului Vulcan, judeţ Hunedoara , prin prezenta hotărâre îşi
asumă prevederile , obligaţiile şi condiţiile rezultate din Hotărârea Consiliului Local Vulcan
nr. 50/2016 , privind solicitarea către Guvern pentru transmiterea imobilului 3316 Vulcan
situat în municipiul Vulcan, judeţul Hunedoara din domeniul public al statului şi administrarea
Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Vulcan.
ART.2 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. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului
municipiului Vulcan, Ministerului Apărării Naţionale şi se aduce la cunoştinţă publică.
VULCAN, 25.08.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Barbu Pompiliu

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

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

