ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA OHABA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
privind aprobarea unei suprafete de teren din domeniul public al comunei Ohaba ,
in vederea ameliorarii prin impadurire.

Consiliul Local Ohaba, judetul Alba intrunit in sedinta ordinara in data de 11 mai 2007,
Luand in dezbatere :
- referatul de specialitate din cadrul compartimentului din cadrul Primariei Ohaba prin
care se propune spre aprobare, in vederea ameliorarii prin impadurire a unei suprafete de teren
din domeliul public al comunei ( pasune) aflat in stare avansata de degradare si proiectul de
hotatare initiat de primarul comunei cu aceleasi prevederi,
Vazand - Ordinul Prefectului judetului Alba nr. 615/14 12 2006 prin care s-a
reactualizat comisiile pentru identificarea, delimitarea si reconstituirea perimetrelor de
ameliorare,
Analizand fisa perimetrului de ameliorare intocmita pentru suprafata de 90 ha teren
degradat ,
Avand in vedere :
- Lg. 107/1999 pentru aprobarea OG nr. 81/ 1998 privind unele masuri de ameliorare
a terenurilor degradate , prin impadurire,
- HG 786/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri
care intra in perimetrele de ameliorare ,
- prevederile art. 1 si 2 din Legea 213 / 1998 privind proprietate publica si regimul
juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare ,
- prevederile Lg. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, cu modificarile si
coompletarile ulterioare ,
- prevederile art. 40 , 82-84 din Lg. 18/ 1991 privind fondul funciar , cu modificarile si
completarile ulterioare,
- HG 974 / 2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al
municipiilor , oraselor si comunelor din judetul Alba – anexa nr.
cuprinzand inventarul
bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ohaba ,
- prevederile cap. XII sectiunea 1– privind administrarea bunurilor , din Legea
215/2001 republicata, privind administratia publica locala,
In temeiul art. 36 (2) lit ,, c”, (5) lit.,,c” si art. 45 (2 ) lit. ,,e” din Legea 215/2001
republicata ,privind administratia publica locala ,

HOTARASTE:

Art. 1 . Se aproba ca suprafata de 90 ha teren degradat , evidentiat in
anexa sa fie supus ameliorarii prin impadurire prin grija si sprijinul Inspectoratului
Silvic al judetului Alba.
Art. 2. Documentatia necesara delimitarii perimetrului de ameliorare prin
impadurire se va depune de Primaria comunei Ohaba la Inspectoratul Silvic al
judetului Alba in vederea obtinerii fondurilor necesare finantarii lucrarilor de
ameliorare .
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului proiect de
hotarare se insarcineaza primarul si viceprimarul comunei Ohaba.
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