ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
JUDETUL CALARASI
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi ; cod fiscal:3796691;cod postal : 917260 ; tel,.0242523123, fax 0242523554

HOTARARE
PRIVIND DEZLIPIREA UNUI BUN IMOBIL TEREN IN SUPRAFATA DE 116.352 MP
APARININD DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI ULMENI, SITUAT IN
EXTRAVILANUL LOCALITATII
Consiliul Local al Comunei Ulmeni, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din data de
29 Noiembrie 2013
Avind in vedere;
- prevederile Legii nr.7/1996, privind cadastrul si publicitatea imobiliara , cu modificarile si completarile
ulterioare;
- extrasul de Plan cadastral de Carte funciara pentru imobilul cu nr. Cadastral 20562 /UAT Ulmeni;
- planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu propunerea de lotizare;
- raportul viceprimarului comunei , inregistrat sub nr..4655/29.10.2013,prin care se informeaza ca s-a
facut o lotizare a terenului extravilan in suprafata de 116.352 mp, in 4 loturi , iar pe lotul 1, pe viitor urmeaza
a se amplasa o centrala fotovoltaica, care sa asigure energie electrica pentru deservirea institutiilor publice,
statie de apa si iluminat public;
- prevederile HCL Ulmeni nr.33/28.09.2012, prvind constatarea apartenetei la domeniul privat al
Comunei Ulmeni, judetul Calarasi, a unor suprafete de teren intravilan si extravilan;
- prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica;
- raportul de avizare al Comisiei de agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si
urbanism, protectia mediului si turism, din cadrul Consiliului Local, inregistrat sub nr.5106/29.11.2013
- Prevederile art.36 alin.4 lit c , art.45 alin.1 din Legea administratiei publice locale , nr.215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE;
Art.1 Se aproba dezlipirea lotului in suprafata totala de 116.352 mp , teren extravilan , apartinind
domeniului privat al UAT Ulmeni, situat in Tarlaua 51, P 293, 294, 295 , in 4 loturi ,astfel;
Lotul nr.1- 24.771 mp
Lotul nr.2 – 35.000 mp
Lotul nr.3 – 52.588 mp
Lotul nr.4 – 3.993 mp
iar pe lotul nr.1, in suprafata de 24.771 mp situat in T 51, P 293,294,295 , pe viitor urmeaza sa se
amplaseze o centrala fotovoltaica
Art.2.Se imputerniceste primarul comunei, pentru a semna toate documentele necesare.
Art.3 Secretarul comunei va comunica celor interesati prezenta hotarare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Marin PENU

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comuna
Anisoara MANCIU
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