RO MÂN IA
JU DEłUL TELEORMAN
CON SILIU L LOCAL AL CO MUN EI CĂLINEŞTI
H OTĂRÂ RE
PR IVIND : consta tarea dreptului de p rop rie tate pri vată a Com unei C ălinești , ju dețul T eleorm an, asupra su pra feței de
5.000 m p teren extra vilan, ca tegoria d e fol osin ță pajiște perm ena ntă, si tuată în satul Călinești, com una Căline ști,
județul T eleorm an
Consiliul Local al Com unei C ălinești, județul T eleorm an, în trunit în ședin ta ordina ră din data de 2 4.04.2017,
AVÂN D ÎN VEDERE:

- expu nerea de m otive în registra tă sub nr. 75/21.04.2017;
- rapo rtul com partim entului de specialitate cu n r. 76/21.04 .2017;
- prevederile a rt. 33 și 44 din Legea nr. 1 8/199 1 a F ondului funcia r, rep ublicată, cu m odificările și com pletă rile
ulte rioare;
- prevederile art. 36 , alin . (1), alin. (2), li t. “c”, alin. (5), lit. “c”, art. 119 și art. 1 21 din Leg ea nr. 2 15 /20 01, a
adm inistraŃiei p ublice local e, republicată , cu m odificarile si com pleta rile ulterioare ;
- a vi zul favora bil al Com isiei d e specialitate pentru pro gam e de dezvoltare econom ică- socială, buget fi nan Ńe ,
adm inistrare a dom eniului pu blic şi pri va t al com unei, agricultu ră, go spodări re com unală, pro tec Ńia m ediului, servicii şi
com erŃ, cu n r.de inre gistra re 18 77 /24 .04.2017 ;
- a vi zul favorabil al C om isiei pentru în vă Ńăm ânt, să nă tate, cultură, pro tecŃia socială , acti vită Ńi spo rti ve şi de
agrem ent,cu nr.de in registrare 187 9/24.04 .20 17 ;
- a vi zul favora bil al Com isiei p en tru adm inistra Ńia publică local ă, j uridică, apărare a ordinii şi liniştii publice a
drep tu rilor cetăŃenilor, cu n r.de inregistrare 1880 /24 .0 4.201 7;
În tem eiul art. 45 , alin. (1 ), art. 47, ali n. (1), (2) și (3), art. 4 9, art. 1 15, alin. (1), lit. “b ”, alin. (3), (5 ), (6) și (7) di n
Legea nr. 215/2001, a a dm inistraŃi ei p ublice l ocale, repu blicată , cu m odificările şi com pletările ulterio are ,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 . Se constată dreptul de proprie tate privată a Com unei C ălinești , jude țul T eleorm an, asup ra suprefeței de
5.000 m p teren extravilan, catego ria de folosință p ajiște perm anen tă, situată pe teri toriul satului C ălinești, com una
C ălinești , județul T eleorm an, conform anexei parte integ ran tă di n prezenta h otă râ re.
Art.2 . Secretarul com unei va com unica pre zen tul p roiect de ho ta rare Institutiei Prefectului Judetul T eleorm an, in
vede rea e xe rcitarii control ului de legalita te , au torită Ńilor în drep t şi persoanelor îndre ptăŃite .
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