ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
.............................................................................................................................................................
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi: cod fiscal:3796691;cod postal:917260; tel:0242523123;

HOTĂRÎRE
Privind aprobarea intabularii terenului extravilan cu numarul cadastral 20562/UAT Ulmeni
si ulterior dezmembrarea acestuia in 4 loturi,
Consiliul Local al comunei Ulmeni, judeţul Călăraşi, intrunit in sedinta ordinara din data de 29
Septembrie 2016
Avînd în vedere;
- Expunerea de motive a viceprimarului comunei Ulmeni, inregistrata sub nr.3458/29.08.2016
- Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administrţia publică;
- Prevederile Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Prevederile art.23 lit (h) , art.132 alin.1, respectiv art.135 alin. 1 lit. (a) si alin.3 din Ordinul
nr.700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare , receptive si inscriere in
evidentele de cadastru si carte funciara;
- Procesul verbal de sedinta al Comisiei juridice si de disciplina ,inregistrat sub
nr.5/26.09.2016;
- Raportul de avizare al Comisiei Juridice si de disciplina, inregistrat sub nr.3942/29.09.2016;
- Prevederile art.36 alin.(2) lit. (c) şi în temeiul art.45 alin.(1) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE;
Art.1.Se aprobă intabularea terenului din numarului cadastral 20562 , ce apatine domeniului
privat al comunei Ulmeni.
Art.2.Se aproba dezmembrarea acestui teren , in 4 loturi, conform documentelor de
dezmembrare avizate de OCPI Calarasi, dupa cum urmeaza;
Lotul nr.1 in suprafata totala de 24771 mp
Lotul nr.2, in suprafata totala de 35000 mp
Lotul nr.3, in suprafata totala de 52588 mp
Lotul nr.4 in suprafata totala de 3993 mp
Art.3 Reprezentarea grafica a celor 4 loturi de teren este evidentiata in documentatia
cadastrala ce se anexeaza prezentei hotarari.
Art.4.Se imputerniceste Primarul comunei Ulmeni sa semneze actul de dezmembrare al
terenului ce face obiectul prezentei hotariri.
Art.5.Secretarul comunei va comunica tuturor celor interesaţi, prezenta hotarare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Constantin PANCIU
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Ulmeni
Anişoara MANCIU
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