ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor
ce apartin domeniului public al comunei Mînăstirea
Consiliul local al comunei Mînăstirea, întrunit in ședința de îndată din data de 22.01.2016,
având in vedere:


Raportul compartimentului fonduri europene din cadrul aparatului propriu de specialitate
al primarului comunei Mînăstirea;



Prevederile art. 3, alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
completările și modificările ulterioare;



Prevederile art. 12 și 13 din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată;



Prevederile Hotărârii Guvernului Romaniei nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului
public al judeţului Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Călăraşi, Anexa nr. 32 poz. 2;



Prevederile H.C.L nr. 24/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin
domeniul public al comunei Mînăstirea - Anexa nr. 4, poziţia 2;



Hotărârea Guvernului României nr. 1303/2011 pentru modificarea şi completarea unor
anexe la Hotărârii Guvernului Romaniei nr. 1349/2001 privind atestarea

domeniului

public al judeţului Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Călăraşi, Anexa nr. 32 poz. 2;


Prevederile HCL nr. 57/2009 cu privire la modificarea şi completarea inventarului
bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Mînăstirea, judeţul Călăraşi;



Necesitatea adaptării infrastructurii agricole la noile structuri de proprietate aparute ca
urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii
sectorului agricol prin asigurarea accesului fermierilor la exploatații în condiții optime.



Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Mînăstirea;



Prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică locală;
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Prevederile art. art. 36, alin. (4), lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, modificată si completată;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata,
modificata si completata,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1.
(1) Se aprobă completarea și modificarea H.C.L nr. 24/1999 completată și modificată prin
HCL nr. 67/2009.
(2) Se modifică și completează poziția nr. 2 din anexa nr. 32 Inventarul bunurilor ce
aparțin domeniului public al comunei Mînăstirea, astfel:
a) Coloana “Denumirea bunului” se modifică din Drumuri vicinale în Drumuri de
exploatație agricolă;
b) Coloana “Elemente de identificare” se modifică din Minastirea S=279.100 mp. în
Minastirea S=279.100 mp. Lungime = 55820 m.
Art. 2.
Primarul comunei Mînăstirea, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3.
Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta Consiliului Județean Călărași,
Instituției Prefectului Județului Călărași și celorlalte persoane și autorități interesate.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Oprea Gheorghe

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Năstase Ion

Nr. 2
Data: 22.01.2016
Adoptată la Mînăstirea cu un număr de 15 voturi “pentru”, din 15 consilieri prezenți
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