ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLJEŞTI
617160 - DOLJEŞTI, Tel/fax 0233/780.514, 0233/780756; 0233/780757
adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com
HOTĂRÂREA
nr. 49 din 26.06.2009
privind aprobarea înregistrării în domeniul privat al comunei Doljeşti şi în
administrarea Consiliului local a unor terenuri situate în extravilan
Consiliul local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ;
Examinând.
- expunerea de motive prezentată de primarul comunei cu privire la
înregistrarea în domeniul privat al comunei a unor terenuri;
- referatul inginerului agronom din aparatul de specialitate al primarului,
- referatul secretarului comunei cu privire la necesitatea înregistrării în
domeniul privat al comunei a unor terenuri situate în extravilan;
Văzând avizul favorabil al comisiei juridice şi de disciplină;
Având în vedere:
- art. 36, alineatul (2), litera „c”, coroborat cu alineatul (5), litera „c” şi art.
123 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
- art. 4 din Legea nr. 213 din 17/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 18, alineatul (3) din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 a fondului
funciar, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 45, alin. (2), litera „e” şi art. 115 alin. (1) lit.”b”
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1._ (1) Aprobă înregistrarea în domeniul privat al comunei Doljeşti şi
în administrarea Consiliului local al comunei Doljeşti, a următoarelor terenuri:
Nr.
crt.
1

Categoria
terenului
Extravilan
(teren
neproductiv
ocupat de
apă şi stuf)

Nr.
cadastral
23/315

Suprafaţa
m.p.
12400

Vecinătăţi
Nord

Est

Sud

Vest

Roca
Iacob
(23/308/1)…
Pârju
Petre
(23/308/6),
(L = 510m.)

Drum
expl.
(L=
30m)

drum e.(L=100m)
Bălăucă Laurenţ
(23/308/8a)…..
Cadar
Frenţ(23/308/19)
L= 410 m

drum
exploatare
L= 6 m

(2) Planul de situaţie al terenului descris mai sus, este prezentat în anexa
la această hotărâre.
Art. 2._Contabila din aparatul de specialitate al primarului va opera în
evidenţele contabile, înregistrând suprafaţa de teren prevăzută la art. 1.
Art. 3._ Secretarul comunei Doljeşti va înainta prezenta hotărâre:
- Prefectului judeţului Neamţ;
- Primarului şi viceprimarului comunei Doljeşti;
- Compartimentelor contabilitate, cadastru, registru agricol.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
VASILIU ANA
SECRETAR - ŞOICAN IOSIF

Notă:

Red./Proc.: SI/SI
Ex. 6; Ds. C. 4.

1. Consilieri prezenţi 15 din totalul de 15 consilieri ce formează consiliul local.
2. Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 15 voturi pentru.

