Judeţul Vaslui
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

DRAGOMIRESTI

Cod fiscal : 4226494

STEMA
COMUNEI

HOTĂRÂREA
nr. _65 din 30 . 12 . 2015
privind trecerea în domeniul privat al Comunei Dragomirești a suprafeței de 1000 mp teren din
intravilanul localității Poiana Pietrei , comuna Dragomirești , in vederea concesionarii
Consiliul local al comunei Dragomiresti – judeţul Vaslui ;
Având in vedere :
- expunerea de motive a Primarului comunei Dragomirești din care reiese necesitatea trecerii
unei suprafață de 1000 mp teren intravilan in domeniul privat al comunei Dragomirești , județul Vaslui
in vederea concesionarii prin licitație publica in vederea construirii de locuințe ;
- raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei cu privire la trecerea in domeniul
privat al comunei Dragomirești si administrarea Consiliului local Dragomirești a unei suprafețe de teren
din intravilanul localității Poiana Pietrei in vederea concesionarii prin licitație publica ;
- avizul favorabil a comisiei de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local
la proiectul de hotărâre prezentat ;
Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului
public al judeţului Vaslui , precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui cu
modificările şi completările ulterioare , anexa nr. 28 ;
In conformitate cu prevederile art. 4 si art. 10 , alin. (2) din Legea nr. 213 /1998 privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , cu modificările si completările ulterioare .
In temeiul prevederilor art. 36, alin.(2) , lit. „c” , art. 45 , alin.(3) , art. 115 , lit. „b” , art. 121
alin. (1) si art. 123 , alin.(1) din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publica locala – republicata ,
modificata si completata ulterior :

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. - Se aprobă trecerea în domeniul privat al Comunei Dragomirești şi administrarea
Consiliului Local al Comunei Dragomirești a suprafeței de 1.000 mp teren , teren ce nu este afectat de
aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 – cu modificările si completările ulteriore, bunuri
identificate în intravilanul localității Poiana Pietrei , tarla 40, parcela 777, conform anexei 1 , care
face parte integranta din prezenta .
Art. 2. Trecerea în domeniul privat a bunurilor menţionate la art. 1 se face în vederea
concesionarii prin licitație publica pentru construirea de locuințe, pentru suprafața înscrisa la art. 1
urmând a se întocmi documentație cadastrala cu carte funciara si raport de evaluare .
Art. 3 . Elementele de identificare ale imobilului menționat la art. 1 sunt descrise in anexa Plan
de situație din schița măsurători , care face parte integranta din prezenta hotărâre .
Art. 4 . Prezenta Hotărârea poate fi atacata, în condițiile legii, la instanța de contencios
administrativ competenta în a cărei raza teritoriala se afla bunul.
Art. 5. Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Compartimentului contabilitate, tuturor
persoanelor interesate, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui pentru controlul legalităţii.
DRAGOMIRESTI , Data : 30. 12. 2015
PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Consilier , Taschina -Nicolae Petru- Maricel

Contrasemnează ,
Secretar al comunei Dragomiresti,
Stoinea Geani Nonel

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL
Anexa nr. 1
La Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2015

Date de identificare

Suprafața de teren din localitatea Poiana Pietrei , comuna Dragomirești , județul Vaslui
Tarla : 40
Parcela : 777
Localitatea : POIANA PIETREI
Teren : Intravilan

Nr.
Punctul
crt.
1.
„Intravilan ” –
localitatea Poiana
Pietrei
TOTAL

Suprafaţa
mp
Nord
1000 Chirilă
Gheorghe
1000

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Consilier , Taschina -Nicolae Petru- Maricel

x

Vecinătatea
Est
Sud
Drum
Stanciu
exploatare
Aurel
x

Vest
Măciuca
Robert

x

Contrasemnează ,
Secretar al comunei Dragomirești,
Stoinea Geani Nonel
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