ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al
comunei Mînăstirea


Având in vedere:
referatul depus de Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunei Mînăstirea din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Minastirea;



Prevederile art. 3, alin. (4), art, 21, alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;



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;



Prevederile H.C.L nr. 24/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin
domeniul public al comunei Mînăstirea;



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;


Prevederile HCL nr. 67/2009 cu privire la modificarea şi completarea inventarului
bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Mînăstirea, judeţul Călăraşi;



Prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică locală;



Prevederile art. art. 36, alin. (4), lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, modificată si completată;
In temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 pribind administratia publica locala,

republicata, modificata si completata, propun Consiliului Local adoptarea proiectului de hotărâre
enunțat în titlu astfel:
Art. 1. Se aprobă completarea și modificarea H.C.L nr. 24/1999 completată și modificată
prin HCL nr. 67/2009 și HCL nr. 34/2010.

Art. 2. Se modifică poziția 77 Dig de apărare al comunei Mînăstirea, din inventarul
bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Mînăstirea, astfel:
a) Coloana 4 Elemente de identificare va avea următorul cuprins:
Sat Mînăstirea,Tronson 1 extravilan : L=5375 m.l. S=72259 m.p. ; Tronson 2 extravilan :
L=606 m.l. S=11437 m.p. ; Tronson 3 intravilan : L=280 m.l. S=2936 m.p. ; Tronson 4
intravilan : L=350 m.l. S=2874 m.p.
Art. 3. Se modifică poziția 14 Piață agroalimentară din inventarul bunurilor ce aparțin
domeniului public al comunei Mînăstirea, astfel:
a) Coloana 3 Denumirea bunului va avea următorul cuprins: Hală comercializare
produse piscicole ;
b) Coloana 4 Elemente de identificare va avea următorul cuprins :
Sat Mînăstirea, Cvartal 54, Parcela 2271 și 2271/1 Suprafață teren : 433 m.p. ; Suprafață
construită : 235 m.p. ;
c) Coloana 5 Anul dobândirii va avea următorul cuprins : 2015
d) Coloana 6 Valoarea de inventar va avea următorul cuprins : 772.979,02 lei
Art. 4. Se completerază inventarul domeniului public al comunei Mînăstirea cu o nouă
poziție, prin introducerea punctului 82, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, privind includerea în domeniul publicTeren puț forat.
Art. 5. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta Consiliului Județean
Călărași, Instituției Prefectului Județului Călărași și celorlalte persoane și autorități interesate.
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