ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însușirea de către Consiliul Local Mînăstirea a unor suprafețe dîn islazul communal
în vederea întocmirii amenajamentului pastoral
Având în vedere:
 prevederile HCL nr. 17/31.03.2004 cu privire la aprobarea serviciului public de gospodărire
comunală având ca obiect administrarea izlazului comunal;
 prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea
Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013;
 Ordinul nr. 692/18.12.2007 al Prefectului Județului Călărași privind reconstituirea islazului
comunei Mînăstirea, județul Călărași;
 prevederile Legii nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor;
 Raportul de specialitate al compartimentului cadastru, agricultură şi administrarea islazului
comunal;
 Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mînăstirea;
 prevederile Legii 52/2003 privind tansparența decizională în administrația publică;
 prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, modificata si completata;
In temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala
republicata, modificata si completata, propun Consiliului Local adoptarea proiectului de hotărâre
enunțat în titlu, astfel:
Art. 1. (1) Se aprobă însușirea de către Consiliul Local Mînăstirea a următoarelor suprafețe
de teren rezultate în urma măsurătorilor efectuate de ing. Ciobanu Niță, ce fac parte din islazul
comunei Mînăstirea, în vederea întocmirii documentației pentru realizarea amenajamentului
pastoral, identificate astfel:
a) T 71
P 567
74830 mp;
b) T 72
P 578
160684 mp;
c) T 72
P 576
195264 mp;
d) T 74
P 588
114161 mp;
e) T 108/2
P 725
90138 mp;
(2) Planurile de amplasament pentru suprafețele menționate la alin. (1), se regăsesc în Anexele
nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul comunei Mînăstirea, prin aparatul propriu de specialitate se va ocupa cu
punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 3. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta persoanelor și autorităților
interesate.
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