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HOTĂRÂREA NR. 226
privind radierea dreptului de folosință cu titlu gratuit înscris în CF nr.128963 Sibiu,

nr. cad. 128963 pe seama Administrației Naționale de Meteorologie R.A.,
și aprobarea trecerii din domeniul privat al Județului Sibiu în domeniul public

al Județului Sibiu a imobilului teren în suprafață de 3000 mp, înscris în CF nr. 134693
Sibiu, nr. cad. 134693, cu transmiterea acestuia în administrarea

Aeroportului Internațional Sibiu R.A.

Consiliul Județean Sibiu, întrunit în ședință ordinară la data de 25 august 2022,
analizând Referatul de aprobare nr. 18624/ 16.08.2022 al Vicepreședintelui Consiliului

Județean Sibiu și Raportul de specialitate nr. 18626/ 16.08.2022 al Direcției Tehnice,
Investiții și Patrimoniu - Serviciul Patrimoniu și Investiții, prin care se propune radierea
dreptului de folosință cu titlu gratuit înscris în CF nr.128963 Sibiu, nr. cad. 128963 pe seama
Administrației Naționale de Meteorologie R.A. și aprobarea trecerii din domeniul privat al
Județului Sibiu în domeniul public al Județului Sibiu a imobilului teren în suprafață de 3000
mp, înscris în CF nr.134693 Sibiu, nr. cad.134693 cu transmiterea acestuia în administrarea
Aeroportului Internațional Sibiu R.A.,

văzând adresa nr. 3987/ 17.08.2022 a Administrației Naționale de Meteorologie R.A.,
înregistrată la Consiliul Județean Sibiu cu nr. 18784/ 17.08.2022,

văzând avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Sibiu,
în conformitate cu dispozițiile art. 861 alin. (3), ale art. 866 - 870, art. 885 alin. (1) și

(2) și art. 1244 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

în baza art. 24 alin. (3), a art. 28 alin. (6) din Legea nr. 7/ 1996 a cadastrului și
publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. c), ale art. 178 alin. (1), ale art. 196 alin. (1)
lit. a), ale art. 353 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă radierea dreptului de folosință cu titlu gratuit înscris în CF
nr.128963 Sibiu, nr. cad. 128963, pe seama Administrației Naționale de Meteorologie R.A. -
Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu, ca urmare a încetării acestuia.

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului teren intravilan în suprafață de 3.000 mp,
categoria de folosință curți construcții, înscris în CF nr.134693 Sibiu, nr. cad.134693, situat
administrativ în municipiul Sibiu, str. Șoseaua Alba Iulia, nr. 73, din domeniul privat al
Județului Sibiu, în domeniul public al județului.

Art. 3. Se aprobă întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului teren
menționat la art. 2, pe seama Județului Sibiu - domeniul public.
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Art. 4. Se aprobă constituirea și întabularea dreptului de administrare asupra
imobilului teren în suprafață de 3000 mp, categoria de folosință curți - construcții, identificat
prin CF nr.134693 Sibiu, nr. cad. 134693, situat administrativ în Municipiul Sibiu, str.
Șoseaua Alba Iulia, nr. 73, pe seama Aeroportului Internațional Sibiu R.A.

Art. 5. Efectuarea formalităților de publicitate imobiliară pentru radierea dreptului de
folosință cu titlu gratuit înscris asupra imobilului teren identificat prin CF nr.128963 Sibiu, nr.
cad.128963, precum și întabularea dreptului de proprietate publică și a dreptului de
administrare asupra imobilului teren înscris în CF nr.134693 Sibiu, nr. cad.134693 se vor
realiza prin grija Direcției Tehnice Investiții și Patrimoniu - Serviciul Patrimoniu și Investiții
și a Aeroportului Internațional Sibiu R.A.

Art. 6. (1) Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției Tehnice,
Investiții și Patrimoniu - Serviciul Patrimoniu și Investiții din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Județean Sibiu și Aeroportului Internațional Sibiu R.A.

(2) Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Consiliului Județean Sibiu la secțiunea
Monitorul Oficial Local și se comunică persoanelor fizice și juridice interesate.

Adoptată în Sibiu, la data de 25 august 2022.

Contrasemnează:
PREŞEDINTE, SECRETARUL GENERAL

AL JUDEŢULUI,
Daniela Cîmpean Ioan - Radu Răceu


