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JUDETUL BRASOV

HOTARAREA Nr.67
Din27.09.2021

- privind convocarea adunarii proprietarilor in vederea alegerii reprezentantiilor in
Comisia locala Racos de aplicare a legilor fondului funciar, ca unnare a vacantarii unor
pozitii in comisie

Consiliul Local al comunei Racos, judetul Brasov, intrunit in sedinta ordinara la data
de27.09.2021

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de Primarul Comunei Racos si Raportul
Secretarului General cu atributii delegate al Comunei Racos;

Avizul comisiei de specialitate nr.3 pentru probleme de administratie publica, juridica,
apararca ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor,

Prevederile H.G.nr.932 din 09.09.2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul
Romaniei, incepand cu data de 10.09.2021 precum si stabilirea masurilor care se aplica pe
durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19;

Avand in vedere prevederile art.2 alin.l.lit.h din H.G.890/2005 privind aprobarea
Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru
stabilirea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor, a modelului si modului de
atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor

In temeiul prevederilor art.l29 alin.2lit.a, alin.3, lit.c, art.l39 alin.l si alin.3 lit.i,
art.l96 alin.l lit.a din O.U.G.nrf57l20I9 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare.

HOTARASTE:

Art.L - Se convoaca in data de 12.10.2021, orele 11,00, la Caminului Cultural. Racos,
adunarea proprietarilor in vederea alegerii reprezentantiilor in Comisia locala Racos de
aplicare a legilor fondului funciar, ca urnare a vacantarii unor pozitii in comisie.

Art.2 - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii, se insarcineaza
Primarul comunei Racos, si Secretarul general cu atributii delgate al comunei Racos, judetul
Brasov.

VIZAT
SECRETAR GENERAL

cu atributii delegate
Gverko Adelka
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REFERAT

- privind convocarea adunarii proprietarilor in vederea alegerii reprezentantiilor in
comisia locala Racos de aplicare a legilor fondului funciar, ca urrnare avacantaii unor pozitii
in comisie

Secretarul general al comunei Racos, judetul Brasov,cu atributii delegate, Gyerko
Adelka

Avand in vedere Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Racos, in calitate
de Presedinte al comisiei locale Racos de aplicare a legilor fondului funciar,

Yazand prevederile art.2 alin.l.lit.h din H.G.890/2005 privind aprobarea
Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru
stabilirea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor, a modelului si moduiui de
atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor

In temeiul prevederilor art.I29 alin.2lit.a, alin.3, lit.c, art.l3g alin.l si alin.3 lit.i,
art.l96 alin.l lit.a din O.U.G.nrf.57l2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare..

Avand in vedere ca in Comisia locala Racos de aplicare a legilor fondului funciar, s -
au vacantat un numar de 2 pozitii, este necesara convocarea adunarii proprietarilor, in
termen de 15 zile dela data adoptarii hotararii.

Fata de aceste considerente, propun Consiliului local al comunei Racos sa stabileasca
prin hotarare, locatia, data si ora la care se va convoca aceasta adunare.

SECRETAR GENERAL
cu atributii delesate

Gyerko Adelka noerAD
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AVIZ AL COMISIEI nr.3 pentru pentru probleme de administratie publica,
juridica" apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, cu referire la
Proiectul de hotarare privind convocarea adunarii proprietarilor in vederea alegerii
reprezentantiilor in comisia locala Racos de aplicare a legilor fondului funciar, ca
unnare a vacantarii unor pozitii in comisie

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de Primarul Comunei Racos si
Raportul secretarului General cu atributii delegate al comunei Racos;

Avizul comisiei de specialitate nr.3 pentru probleme de administratie publica,
juridica apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor,

Prevederile H.G.nr.432 din 08.04.2021 privind prelungirea starii de alerta pe
teritoriul Romaniei, incepand cu data de 13.04.2021 precum si stabilirea masurilor
care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei
de COVID - 19;

Avand in vedere prevederile art.2 alin.l.lit.h din H.G.89012005 privind
aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea
comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor, a
modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, pteCrrm si punerea in
posesie a proprietarilor

ln temeiul prevederilor art.l29 alin.2lit.a, alin.3, lit.c, art.139 alin.l si alin.3
lit.i, ar1-l96 alin.l lit.a din O.U.G.nrf57l20l9 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu art. 136 alin. 6. din O.U.G.nr.75l20lg privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

EMITE prezentul Aviz favorabil pentru Proiectul de hotarare susmentionat.

CONSILruL LOCAL RACOS
Comisia nr. 3 juridica

Presedintele
Balaceanu
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Secretar
Dudas Vasile


