ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRASI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind însușirea de către Consiliul Local Mînăstirea a unui imobil și completarea cu
acesta a inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Mînăstirea
Consiliul Local al comunei Mînăstirea, întrunit in ședința ordinară din data de 23.11.2016, având
în vedere:


Raportul de specialitate nr. 5855/15.11.2016, depus de Comisia specială pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Mînăstirea
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Minastirea;



Decizia civilă nr. 597/R/09.12.2005 a Tribunalului Călărași;



Contractul de partaj voluntar nr. 4665/23.09.2016;



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;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,
modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă însușirea de către Consiliul Local Mînăstirea a imobilului
SUBSOL+PARTER+2 ETAJE, situat în satul Mînăstirea, strada Olteniței, nr. 71.
Art. 2. Se completerază inventarul domeniului public al comunei Mînăstirea cu o nouă
poziție, prin introducerea punctului 83, astfel:
a) Coloana 3 Denumirea bunului va avea următorul cuprins: IMOBIL SUBSOL+PARTER+2
ETAJE
b) Coloana 4 Elemente de identificare va avea următorul cuprins : Sat Mînăstirea, strada
Olteniței, nr. 71, Număr cadastral 20229Cvartal 54, Suprafață teren : 920 m.p. ; Suprafață
construită la sol: 288 m.p.;
c) Coloana 5 Anul dobândirii va avea următorul cuprins : 2016
d) Coloana 6 Valoarea de inventar va avea următorul cuprins : lei
Art. 3. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta Consiliului Județean
Călărași, Instituției Prefectului Județului Călărași și celorlalte persoane și autorități interesate.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Tudor Gheorghe
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Năstase Ion
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