ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
PROIECT DE HOTARARE
privind infiintarea a 2,61 ha cu pasune din teren neagricol
Consiliul local Sfantu Gheorghe , judet Ialomita , intrunit in sedinta ordinara din
data de ................
Avand in vedere :
- expunerea de motive a primarului nr. ............./..................prin care face
cunoscut ca doreste a realiza obiective de investitii de interes local in pasune si prin
urmare scoaterea din circuitul agricol a unor suprafete de teren pe care se vor realiza
aceste obiective de investitii
Examinand :
- raportul contabilului inregistrat sub nr. ................../..................
- avizul de legalitate al secretarului nr. …………../………………….
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local nr...... din
..............
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 infiintarea a 2,61 ha cu pasune din terenul neagricol sitaut
in sector 4 , tarla 277 , teren inscris in domeniul privat al localitatii Sfantu Gheorghe.

ART.2 Sumele necesare pentru infiintarea suprafetei de pasune vor fi prevazute
in bugetul local al comunei Sfantu Gheorghe .
ART.3 Se insarcineaza dl.Ratescu Stefanita si dl.Draghici Horatiu –referenti in
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sfantu Gheorghe cu
efectuarea demersurilor neceasre pentru schimbarea categorieide folosinta si
introducere in domeniul privat .
ART.4 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se
incredinteaza primarul localitatii .
ART.5 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin grija secretarului,
prin afisare la sediul primariei si in locurile publice .

INITIATOR ,
Primar –TECULESCU PETRU MADALIN

