ROMÂNIA
JUDE UL NEAM
CONSILIUL LOCAL COMUNEI DOLJETI
HOTRÂREA
nr. 8 din 30 ianuarie 2009
privind diminuarea domeniului privat al comunei cu suprafaa de 392330 mp – izlaz comunal
- i punerea acesteia la dispoziia comisiei locale de fond funciar în vederea reconstituirii
dreptului de proprietate, în natur, persoanelor îndreptite
Consiliul local al comunei Dolje ti, judeul Neam;
Examinând raportul primarului comunei Doljeti, referitor la propunerea de diminuare a
izlazului comunal în vederea punerii în aplicare a legilor funciare;
Vzând avizul favorabil al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-social,
buget-finane, administrarea domeniului public i privat al comunei, agricultur , gospod rire
comunal, protecia mediului, servicii i comer;
Având în vedere prevederile:
- art. 36(2) litera „c”, coroborat cu alin. (5) lit. „b” din Legea 215/2001 a administraiei
publice locale, republicat, cu modific rile i completrile ulterioare;
- art. 6 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (republicat) a fondului funciar, cu
modific rile i completrile ulterioare;
Constatând existena documentaiilor de împroprietrire cu teren agricol, prevzute de
Legea nr. 44/1994 privind veteranii de r zboi, precum i unele drepturi ale invalizilor i v duvelor
de r zboi, cu modificrile i completrile ulterioare;
În temeiul dispoziiilor art. 45 i 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraiei publice nr.
215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
HOTRTE:
Art. 1._ Se aprob  punerea la dispoziia comisiei locale de fond funciar a suprafeei totale de
392330 mp, teren din domeniul privat al comunei Dolje ti, categoria izlaz comunal, pentru a-l folosi
la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor persoanelor îndreptite, dup  cum
urmeaz :
.
Nr. Proprietarul
Nr. anex Categ. Nr. topo
Suprafaa Obs.
folos.
mp
crt.
1.
PAROHIA DOLJETI
P .
24/273/1
250703
2.
P .
24/273/2
46514
COALA DOLJETI
3.
PAROHIA ROTUNDA
P .
24/273/3
42447
4.
PAROHIA BURUIENETI
P .
24/273/4
36291
5.
PAHARNICU DUMITRU
P .
24/273/4a
10000
6.
DUREA ELENA
P .
24/273/5
4675
7.
MRGINEANU VASILE
P .
24/273/6
1700
/
Total
P .
/
392330
Art. 2._ (1) Domeniul privat al comunei Doljeti se diminueaz cu suprafaa de 392330
mp, teren categoria izlaz comunal.
(2) Referentul contabil va opera aceste modific ri în inventarul domeniului privat al
comunei Doljeti.
Art. 2._ Primarul comunei Doljeti va definitiva punerea în posesie i va completa
documentaia necesar  obinerii titlurilor de proprietate.
Art. 3._ Secretarul comunei va comunica prezenta hotrâre autoritilor i persoanelor
interesate.
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