ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea raportului de evaluare a unui imobil situat în comuna Mînăstirea, județul
Călărași în vederea stabilirii unor măsuri pentru aplicarea legilor proprietății
Consiliul Local al comunei Mînăstirea, județul Călărași, intrunit in sedința ordinară din
data de 25.03.2015;
Având in vedere:


Raportul de specialitate al secretarului comunei Mînăstirea;



Notificările nr. 5/16.08.2001, 15/14.03.2003 și 16/14.03.2002 prin care numita Grigor
Mihăilă Cristina a solicitat anularea Dispoziției nr. 122/11.04.2005 emisă de primarul
comunei Mînăstirea;



Sentința civilă nr. 618/10.10.2005, pronunțată de Tribunalul Călărași în dosarul nr.
847/2005, rămasă definitivă și irevocabilă prin decizia nr. 10237/12.12.2006 a Înaltei
Curți de Casație și Justiție, prin care s-a stabilit că: “obiectul măsurilor reparatorii
urmează să-l constituie construcțiile demolate”



Raportul de evaluare emis de Adina Laura Vișan – evaluator autorizat proprietăți
imobiliare, având ca obiect imobilul Construcție demolată Sd= 360 mp, situată pe un
teren intravilan in suprafață de 897 mp, în localitatea Mînăstirea, județul Călărași;



Prevederile art. 23 din Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;



Prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și
completările ulterioare;



Prevederile Legii nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod
abuziv în perioada regimului comunist în România;



Prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) si alin. (5) lit. a) și b) din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare



Prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
locala;

In temeiul art. 45, alin.2, lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :
Art. 1. Se aprobă Raportului de evaluare emis de Adina Laura Vișan – evaluator autorizat
proprietăți imobiliare, având ca obiect imobilul Construcție demolată Sd= 360 mp, situată pe
un teren intravilan in suprafață de 897 mp, în localitatea Mînăstirea, județul Călărași, în
sumă de 29933 lei pentru construcțiile demolate și identificate prin Raportul din anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se împuternicește primarului comunei Mînăstirea să emită dispoziția privind
acordarea de măsuri reparatorii, conform raportului de evaluare menționat la art. 1.
Art. 3. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta persoanelor si autoritatilor
interesate.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Ilie Lucian

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Năstase Ion
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