
                   

ROMÂNIA                                                                                                          
JUDEŢUL HUNEDOARA  
MUNICIPIUL HUNEDOARA  
CONSILIUL LOCAL 
 
 
                                                         HOTĂRÂREA Nr. 222/2015 * 
pentru abrogarea art.3 din Hot ărârea Consiliului Local nr. 259/2014 privind aproba rea dării în 

folosin ţă gratuit ă bisericilor evanghelice din municipiul Hunedoara a  unui imobil - teren și 
construc ție - aflat în domeniul public al municipiului Huned oara și în administrarea Consiliului 
local al municipiului Hunedoara, situat în Hunedoar a, str. Rotarilor, nr.70, înscris în CF 66827, 

nr.Cadastral 66827, în suprafa ță de 13595 mp, în vederea amenaj ării unui cimitir 
 
 

Consiliul local al municipiului Hunedoara ; 
Analizând Nota de fundamentare a Primarului municipiului Hunedoara prin care se propune 

abrogarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 259/2014 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită 
bisericilor evanghelice din municipiul Hunedoara a unui imobil - teren și construcție - aflat în domeniul 
public al municipiului Hunedoara și în administrarea Consiliului local al municipiului Hunedoara, situat 
în Hunedoara, str. Rotarilor, nr.70, înscris în CF 66827, nr.Cadastral 66827, în suprafață de 13595 mp, 
în vederea amenajării unui cimitir, precum şi raportul compartimentului de specialitate 
nr.40892/12.06.2015; 
        Având în vedere rapoartele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Hunedoara, al Comisiei pentru administraţie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, al 
Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi al Comisiei pentru servicii 
publice şi comerţ;  
        În baza prevederilor Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, 
republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor ale art.36, alin.(9), precum şi ale art.45 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  – Abrogă art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 259/2014 privind aprobarea dării în 
folosinţă gratuită bisericilor evanghelice din municipiul Hunedoara a unui imobil - teren și construcție - 
aflat în domeniul public al municipiului Hunedoara și în administrarea Consiliului local al municipiului 
Hunedoara, situat în Hunedoara, str. Rotarilor, nr.70, înscris în CF 66827, nr.Cadastral 66827, în 
suprafață de 13595 mp, în vederea amenajării unui cimitir. 

     Art.2  - Hotărârea se comunică Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului, Secretarului, 
Direcției juridice, Direcţiei economice, Direcției Tehnice, Direcţiei amenajare teritoriu, patrimoniu şi 
urbanism. 

 
Hunedoara, la 25.06.2015 

 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ 

Mureşan Vasile 
 
 

                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR,                                                                                           
                                                                                                             Aurel Ra ţă – Bugnariu 

                                                           
*
 Hotărârea a fost adoptată cu vot liber exprimat 16 voturi “pentru“, art.1-2  vot liber exprimat 16 voturi “pentru. 

  Cvorumul necesar pentru adoptare, votul a 2/3 din numărul consilierilor în funcție. 
 

 

 


