ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
HOTARARE
privind scoaterea din circuitul agricol a unei suprafete de teren in suprafata
totala de 1,20 ha pasune pentru realizare Statie epurare
Consiliul local Sfantu Gheorghe , judet Ialomita , intrunit in sedinta ordinara din
data de 02,08,2018
Avand in vedere :
- expunerea de motive a primarului nr. 3384 din 3,07,2018
Examinand :
- raportul compartimentului registru agricol si fond funciar inregistrat sub nr. 3490
din 20,07,2018
- avizul de legalitate al secretarului nr.3491 din 20,07,2018
- raportul de avizare al comisiei pentru amenajarea teritoriului si
urbanism,protectie mediu si turism nr.34 din 18,07,2018
- raportul de avizare al comisiei pentru agricultura,activitati economicofinanciare,juridica si de disciplina, validare nr. 113 din 18,07,2018
In conformitate cu :
- prevederile art. 2 lit.b), art.5 alin.(3) lit.a) coroborate cu alin.(4) si (7) , art.17 din
O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea ,administrarea si exploatarea pajistilor
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991 , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile art.78 alin.(1) si art.92 , alin.(2) , lit.d) din Legea nr.18/1991 a
fondului funciar , republicata , modificata si completata ulterior;
- prevederile Ordinului M.A.D.R. nr.83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind
scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în
extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea
tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar
In temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit.a) coroborat cu art.45 alin 1) din
Legea 215/2001 a administratiei publice locale , republicata ,modificata si
completata
HOTARASTE:
ART.1 Se aproba scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenului situat in
tarlele 211 si 213 ,bloc fizic 257 in suprafata totala de 1,20 ha , din extravilanul
localitatii Sfantu Gheorghe, avand categoria de folosinta pasune ,inscris in domeniul
privat al comunei Sfantu Gheorghe , in vederea realizarii unei Statii de epurare.
ART.2 Se aproba schimbarea categoriei de folosinta a terenului mentionat la
articolul 1 din teren agricol , categoria de folosinta pasune in teren curti-constructii.

ART.3 Se recupereaza suprafata de 1,20 ha teren neproductiv identificat in
Tarlaua 277 , bloc fizic 320 , proprietate privata a comunei Sfantu Gheorghe .
ART.4 Se insarcineaza dl.Ratescu Stefanita si dl.Draghici Horatiu –referenti in
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sfantu Gheorghe cu
demararea procedurilor si pregatirea documentatiei prevazute de lege pentru
scoaterea din circuitul agricol a suprafetei mentionate la art.1 .
ART.5 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin grija secretarului,
prin afisare la sediul primariei si in locurile publice .
ART.6 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul
localitatii si serviciul contabilitate .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Mercan Viorel

Nr.48
Adoptata la Sfantu Gheorghe
Azi 02,08,2018

CONTRASEMNEAZA,
Secretar al comunei
Nita Tamara Ionela

