ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEI CLEJA

Tel.0234/253012,Fax0234/253222,clcleja101@yahoo.com
HOTARARE NR.17
DIN 26.03.2018
Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Cleja,judeţul Bacău a unor bunuri, având
categoria de folosinţă terenuri extravilan,pajiști permanente,ca urmare a raportului nr. 1199/23.02.2018
Consiliul Local al comunei Cleja,județul Bacău întrunit în data de 26.03.2018 în sedință
ordinară,potrivit art.39 alin(1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală ,republicată ,cu
modificările si completările ulterioare
Având în vedere :
Raportul structurii de resort, întocmit de către dna Benchea Ileana ,consilier superior în cadrul
aparatului de specialitate al primarului ,nr.1199/23.02.2018,cu documentația respectiv anexa
aferentă, referitor la introducerea în domeniul privat al comunei Cleja,judeţul Bacău a unor bunuri
având categoria de folosintă terenuri extravilan ,pajiști permanente, aprobat de catre primarul
comunei,H.C.L nr.16/03.04.2016.
- expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.1261/27.02.2018 prin care se arată
necesitatea,oportunitatea,legalitatea
și urgența adoptării unei hotărâri cu privire la atestarea
apartenenţei la domeniul privat al comunei Cleja,judeţui Bacău a unor bunuri,având categoria de
folosinţă terenuri extravilan,pajiști permanente în cadrul sedinței din luna martie 2018 aşa cum au fost
întocmite de către personalul structurii de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
prevederile: art. 121 alin(1) ,alin(2)şi art.136 alin(1) şi alin(5) 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.557 alin(2) și alin.(4),art.883 și art 888 din Codul Civil ,cu
modificarilie şi completările ulterioare art 7 alin(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională,art.20 si art.21 lit’a”si lit”m” din Legea cadru a descentralizarii nr.195/2006,modificată și
completată,art.4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare art.10,art.21 alin(1),art.23, art.36 alin.(1) alin(2) lit.”c”,art.61,art.63 alin(5)
lit.”d”,art119 ,art.121alin.(1)-(3) art.122 și art.128 alin(2)din Legea nr.215/2001 privind administrația
publică locală,cu modificările și completările ulterioare, si raportul favorabil al comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local Cleja nr.1952,1953,1954/26.03.2018.
În temeiul dispozițiilor art.45 alin (3) ,art 48 alin(2),art.115 alin(1) lit.b)din Legea 215/2001
privind administrația publică locală ,republicată în anul 2007,cu modificările si completările ulterioare.
HOTĂRĂȘTE:
Art.1.Începând cu data emiterii prezentei hotărâri se atestă apartenenţa la domeniul privat al
comunei Cleja,judeţului Bacău a unor bunuri,având categoria de folosinţă terenuri extravilan,pajiști
permanente,ca urmare a raportului nr.1199/23.02.2018,aprobat de către primar conform
anexei,întocmite de către personalul de specialitate –compartiment administrarea domeniului public şi
privat,respectiv urbanism din cadrul aparatului primarului comunei Cleja,judetul Bacau ,care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Ar.2.Se aprobă dispunerea înscrierii în evidențele O.C.P.I Bacău –Carte funciară,a situției privind
regimul proprietății terenurilor menționate în anexa,parte integrantă din prezenta hotărăre.
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 resortadministrarea 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 reglementează acest aspect.
Art.5.La data adoptării prezentei hotărâri ,în funcție de situația de fapt și de prevederile legale în
vigoare, ori ce alte prevederi contrare se abrogă/ modifică /completează de drept.
Art.6.Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestație de cei interesați in condițiile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările si completările ulterioare.
Art.7 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului –județul Bacău,Consiliului Judeţean
Bacău,primarului comunei Cleja 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.
PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
CONSILIER
STOLERU ANGELICA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA CLEJA
cons.jur. BLEOJU ELENA

14 voturi “pentru”,0 voturi”abțineri”,0 voturi “împotriva”,consilieri prezenți 14,consilieri in funcție 15

ANEXĂ LA H.C.L NR.17/.............2018
Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Cleja,judeţui Bacău a unor bunuri,având categoria de
folosinţă terenuri extravilan,pajiști permanente ca urmare a raportului nr. 1199/23.02.2018

Nr.
Crt

*

Denumirea

Elemente de

bunului

Identificare

Anul
dobăndirii

Valoare
inventar

sau al dării în
folosință

1

2

3

Teren pașune în
suprafață de
13,6075 ha

3
Extravilan VALEA-MICĂ

de Situaţia juridică actuală Categoria
denumire act proprietate folosință
sau alte acte doveditoare

de

4

5

6

7

1991

52.117,56 LEI

Domeniul privat

Pajiști permanente

T49; P957

al comunei Cleja
conform legii 213/1998

4

Teren pașune în
suprafață de 9,1018
ha

Extravilan LA REZERVĂ

1991

T18; P166,170,171,172

Fără evaluare la
această dată

Domeniul privat

Pajiști permanente

al comunei Cleja
conform legii 213/1998

5

Teren pășune în
suprafață de 3,6958
ha

Extravilan LA REZERVĂ
T18; P159

1991

Fără evaluare la
această dată

Domeniul privat
al comunei Cleja
conform legii 213/1998

Pajiști permanente

6

Teren pășune în
suprafață de
13.4114 ha

Extravilan RĂCNEA

1991

T36; P548, 555,

Fară evaluare la
aceasta dată

Domeniul privat

Pajiști permanente

al comunei Cleja
conform legii 213/1998

7

Teren pășune în
suprafață de 2,1293
ha

Extravilan CIPCHEȘ

1991

T34; P537/6

Fară evaluare la
această dată

Domeniul privat

Pajiști permanente

al comuneiCleja
conform legii 213/1998

8

Teren pășune în
suprafață de
15,8601 ha

Extravilan CIPCHEȘ

1991

T33; 526/2

Fară evaluare la
această dată

Domeniul privat

Pajiști permanente

al comunei Cleja
conform legii 213/1998

9

Teren pașune în
suprafață de 1,5682
ha

Extravilan TOPLIȚA

1991

T40; P606

Fară evaluare la
această dată

Domeniul privat
al comunei Cleja
conform legii 213/1998

*

se completează Nr.crt din anexa aferentă H.C.L nr.16/03.04.2016

PRIMAR
IȘTOC PETRU
Întocmit responsabi ldomeniu public și privat al UAT Cleja, județul Bacău
Cons. superior. Benchea Ileana

Pajiști permanente

