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HOTARARE N R.65
DIN 29.09.2017
Privind aprobarea alipirii unor imobile( terenuri cu construcții) situate în intravilanul
satului Cleja, comuna Cleja,judeţul Bacău
Consiliul Local al comunei Cleja,judetul Bacau intrunit in data de 29.09.2017 in
sedinta ordinara,potrivit art.39 alin(1) din Legea 215/2001 privind administratia
publica locala ,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare
Avand in vedere :
Raportul întocmit de catre dna Benchea Ileana ,consilier principal in cadrul
aparatului de specialitate al primarului ,nr.6528/26.09.2017 referitor la necesitatea
aprobarii alipirii unor imobile( terenuri cu construcții) situate în intravilanul satului
Cleja, comuna Cleja,judeţul Bacău,strada Unirii,nr.6 , avand numere cadastrale 1045
și 1053,proprietate publică a comunei Cleja, judetul Bacau,în suprafață totală de 8516
mp.” aprobat de catre primarul comunei.
- expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr. 6529/26.09.2017 prin care se
arată necesitatea,oportunitatea,legalitatea si urgenta adoptarii unei hotarari în cadrul
ședinței Consiliului Local din 29.09.2017,cu privire la aprobarea alipirii unor
imobile( terenuri cu construcții) situate în intravilanul satului Cleja, comuna
Cleja,judeţul Bacău,strada Unirii,nr.6,avand numere cadastrale 1045 și
1053,proprietate publică a comunei Cleja, judetul Bacau,în suprafață totală de 8516
mp ca urmare a raportului ,nr.6528/26.09.2017 întocmit de catre structura de
specialitate din cadrul aparatului primarului respectiv a extrasului de carte
funciară,comuna Cleja,judeţul Bacău nr.cadastral 1045 și 1053.
Prevederile: art. 121 alin(1) ,alin(2)şi art.136 alin(1),alin(2)şi alin(4) din Constituţia
României,art.3 şi art.4 din Carta europeană a autonomiei locale ,adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1958,ratificată prin Legea 199/1997, art.7 alin(2) ,art.879
din Codul Civil ,cu modificarilie şi completările ulterioare art 7 alin(13) din Legea nr.
52/2003 privind transparenta decizionala,art.20 si art.21 lit’a”,si lit”m” din Legea
cadru a descentralizarii nr.195/2006,modificata si completata,art.3 alin(4) şi art.21 din
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile si
completarile ulterioare,art.25 din Legea cadastrului nr.7/1996,modificata si
completata,art.132-135 din Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de
avizare,recepţie şi inscriere în registrul de carte funciară art.10,art.21 alin(1),art.23,
art.36 alin.(1) alin(2) lit.”c”,art.61,art.63 alin(5) lit.”d”,art.119 ,art.120 și art.128
alin(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,cu modificarile si
completarile ulterioare, si raportul favorabil al comisiilor de
specialitate ale
Consiliului Local Cleja nr.6623,6624,6625/29.09.2017
In temeiul dispozitiilor art.45 alin (3) ,art 48 alin(2),art.115 alin(1) lit.b)din
Legea 215/2001 privind administratia publica locala ,republicata in anul 2007,cu
modificarile si completarile ulterioare.
HOTARAS TE:
Art.1.(1)Incepând cu data emiterii prezentei hotărâri se aprobă alipirea unor
imobile( terenuri cu construcții) situate în intravilanul satului Cleja, comuna
Cleja,judeţul Bacău,strada Unirii,nr.6 , avand numere cadastrale 1045 și
1053,proprietate publică a comunei Cleja, judetul Bacau,în suprafață totală de 8516
mp. (ca urmare a raportului compartimentului de resort nr. 6528/26.09.2017,extrasului
de carte funciară nr.cadastral 1045 și 1053,parte integrantă din prezenta hotărâre).
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(2) prin alipirea celor doua imobile se va forma un corp de proprietate nou
suprafată totală de 8516 m.p .
Art. 2.Se mandatează primarul comunei Cleja sa semneze actul autentic de alipire
si sa efectueze procedură de înscriere in cartea funciara a noului corp de proprietate.
Art.3.Se mandatează primarul comunei şi personalul aferent compartimentelor de
resort -administrarea domeniului public şi privat,respectiv urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al primarului împreună cu autoritătile /instituţiile
competente să facă demersurile necesare ,conform prevederilor legale
Art.4 Primarul
comunei Cleja,judetul Bacau si personalul aferent
compartimentelor de resort-administrarea domeniului public şi privat,urbanism şi
Biroul Financiar,contabil,achizitii … din cadrul aparatului de specialitate duc la
indeplinire prevederile prezentei hotarari cu respectarea normelor legale,care
reglementeaza acest aspect.
Art.5 Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestatie de cei interesați in
conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art.6 Prezenta
hotarare se va comunica Instituţiei Prefectului –judetul
Bacau,primarului comunei Cleja ,compartimentului urbanism si Biroului financiar –
contabil din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Cleja si va fi adusa
la cunostinta publica ,conform prevederilor legale ,care reglementeaza acest aspect.
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15 voturi “pentru”,0 voturi”abtineri”,0 votuti “impotriva”,consilieri prezenti 15,consilieri in f unctie 15
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