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

HOTĂRÎRE
privind aprobarea schimbarii de functiune a terenului ce formeaza lotul
nr.5 din T 20, Parcela 1115, in suprafata de 976 mp, destinat constructiei
de locuinte in teren destinat pentru retele tehnico- edilitare , precum si
trecerea lui in domeniul public

Consiliul Local al comunei Ulmeni, judeţul Călăraşi, intrunit in sedinta
ordinara in data de 28 Aprilie 2017.
Avînd în vedere;
- Prevederile HCL Ulmeni nr.23/31.07.2007, privind constatarea
apartenentei la domeniul privat a unor bunuri immobile;
- Prevederile HCL Ulmeni nr.12/30.03.2011 privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal – Zona B si Regulamentul local de urbanism aferent
acestuia ;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului înregistrat sub nr.1571/28.03.2017;
- Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administratia publică;
- Procesele verbale de sedinta ale comisiilor de Agricultura, activitatti
economico-financiare……, integistrate sub nr.6/06.04.2017si 7/26.04.2017;
Comisia juridica si de disciplina , inregistrate sub nr.6/06.04.2017si
7/26.04.2017, Comisia de invatamant, sanatate si familie…., inregistrate
sub nr.7/06.04.2017 si 8/26.04.2017;
- Raportul de avizare al Comisiie de agricultura, activitati economico –
financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si
turism , inregistrat sub nr.2167/28.04.2017;
- 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,
HOTARASTE;
Art.1.Se aprobă schimbarea de functiune a lotului nr.5 din Tarlaua 20,
Parcela 1115, in suprafata de 976 mp, din teren destinat constructiei de
locuinte in teren destinat retelelor tehnico -edilitare .
Art.2. Se aproba trecerea terenului descries la art.1 , din domeniul
privat in domeniul public al UAT Ulmeni.

Art.3.Secretarul comunei va comunica tuturor celor interesaţi,
prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ion CATANA
CONTRASEMNEAZA,
Secretarul comunei Ulmeni
Anişoara MANCIU
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