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                                                                   H O T Ă R Â R E    
privind convocarea adunării  proprietarilor de terenuri  din comuna Chi laz în vederea alegeriiș
reprezentantului  acestora  în  Comisia  locală  pentru  stabilirea  dreptului  de  proprietate  privată
asupra terenurilor

                        Având în vedere referatul de aprobare cu nr.1545 din 11 aprilie 2022 al primarului
comunei privind convocarea adunării proprietarilor de terenuri din comuna Chi laz în vedereaș
alegerii  reprezentan ilor  acestora  în  Comisia  locală  pentru  stabilirea  dreptului  de  proprietateț
privată asupra terenurilor,
                       Văzând raportul de specialitate  cu nr.1.546 din 11 aprilie 2022 i avizul comisieiș
de specialitate a consiliului local;

                       inând seama de prevederile:Ț
                        -art.12 alin.(1)-(3) din Legea fondului funciar nr.18/1991 ,republicată,cu
modificările i completările ulterioare;ș
                        - art.2 alin.(1) lit.h) din Regulamentul privind procedura de constituire,atribu iileț
i func ionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, aș ț

modelului  i  modului  de  atribuire  a  titlurilor  de  proprietate,precum  i  punerea  în  posesie  aș ș
proprietarilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.890/2005 ,cu modificările ulterioare,
                      În temeiul dispozi iilor  art.129 alin.(14),art.139 alin.(1) i ale art.196 alin.(1) lit.a)ț ș
din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,                    ț ț
                      Consiliul local al comunei Chi lazș

                                                                -H O T Ă R Ă  T E:Ș

                      Art.1.-Se convoacă adunarea proprietarilor de terenuri din comuna Chi laz pentruș
data  de  10  mai  2022,ora  10,00  în  căminul  cultural  din  Chi laz,în  vederea  alegerii  unuiș
reprezentant al acestora în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor.

                      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredin ează domnulț
Lazar Traian,consilier superior.

                      Art.3.-Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial local i se comunică:ș
                                   -Institu iei Prefectului-jude ul Bihor;ț ț
                                   -primarului comunei;



                                   -se aduce la cuno tin ă publică prin publicare la sediul i pe pagina oficialăș ț ș
de internet a comunei.
                                 

                           Pre edinte de edin ă, ș ș ț
                                Gavril Demjen
                                                                                                                  Contrasemnează,
                                                                                                                   Secretar general,      
                                                                                                                     Ioan TIRITEU   

Nr.26 din 19 aprilie 2022. 


