ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind trecerea unor terenuri din domeniul privat in domeniul public al comunei
Mînăstirea
Consiliul local al comunei Mînăstirea, județul Călărași, întrunit în ședința ordinară din data
de 31.05.2018, având în vedere:
 Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului din
cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea;
 Hotărârea Consiliului Local Mînăstirea nr. 26/29.03.2013 privind trecerea din domeniul
public în domeniul privat al comunei Mînăstirea a două terenuri cu suprafața de 5000 mp,
respectiv 28328 mp;
 Hotărârea Consiliului Local Mînăstirea nr. 8/31.01.2012 privind trecerea unui teren cu
suprafata de 914 mp apartinand domeniului public al comunei Minastirea în domeniul
privat;
 Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mînăstirea
 prevederile art. 8, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 prevederile art. 863, lit. e) din Legea nr. 287/17.07.2009, privind Codul civil, cu modificarile
și completarile ulterioare;
 prevederile art. 21, lit. a), din Legea nr. 195 / 22.05.2006 privind cadrul descentralizarii;
 prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 119, art. 120, alin. (1), alin. (2) si ale art.
122, din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, modificată și completată,
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Mînăstirea,
Județul Călărași, a suprafeței de teren de 5000 mp , situată în comuna Mînăstirea, Tarlaua 66/1,
parcela 1, identificată cu numărul cadastral 20850, așa cum este prevăzut în Planul de
amplasament si delimitare a imobilului din anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta
hotărâre.
Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Mînăstirea,
Județul Călărași, a suprafeței de teren de 914 mp, situată în intravilanul comunei Mînăstirea,
Cvartal 16, parcela 808, identificată cu numărul cadastral 20883, așa cum este prevăzut în
Planul de amplasament si delimitare a imobilului din anexa nr. 2 care face parte integranta din
prezenta hotărâre.
Art. 3. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta persoanelor și autorităților
interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
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Adoptată la Mînăstirea cu un număr de 15 voturi “pentru”, din 15 consilieri prezenți și 15 în
funcție

