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

HOTĂRÎRE
Privind trecerea unor suprafete de teren din domeniul privat in domeniul
public al comunei Ulmeni, in vederea realizarii unor investitii finantate din
fonduri europene
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.3400/25.08.2016;
- Prevederile HCL Ulmeni nr.23/31.07.2007, privind constatarea
apartenentei la domeniul privat a unor bunuri imobile;
- Prevederile HCL Ulmeni nr.33/28.09.2012, privind constatarea
apartenentei la domeniul privat al comunei Ulmeni , judetul Calarasi ,
a unor suprafete de teren intravilan si extravilan;
- Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administrţtia publică;
- Prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia;
- Procesul verbal de sedinta incheiat de Comisia JUridica si de
disciplina nr.5/26.09.2016;
- Raportul de avizare al comisiei juridice si de disciplina , inregistrat
sub nr.3943/29.09.2016;
- Prevederile art.36 alin.(2) lit. b) şi în temeiul art.45 alin.(1) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările si completările ulterioare,
HOTĂRASTE;
Art.1.Se aprobă trecerea din domeniul privat al comunei Ulmeni, in
domeniul public al comunei ,a unor suprafete de teren extravilan,
necesare pentru realizarea de investitii din fonduri europene, dupa cum
urmeaza;
Din numarul cadastral 20576 situat in T51, P293;294;295, cu suprafata
totala de 24771 mp, urmatoarele suprafete;
a) Pentru statia de epurare – suprafata de 5995 mp, cu urmataorele
vecinatati;
- N- teren aferent put si teren primarie;
- S-canal UAT Oltenita

- E-teren primarie
- V- dig –drum UAT Oltenita, conform anexei nr.1, care face parte
integranta din prezenta hotarare.
b)Pentru forarea unui put la Statia de apa nr.1 Ulmeni, suprafata de
1589 mp, cu urmatoarele vecinatati;
- N- teren primarie
- S-teren Statie epurare
- E- teren statie epurare
- V- dig – drum UAT Oltenita, conform anexei nr.2, care face parte din
prezenta hotarare.
Art.2.(a)Se aproba schimbarea de functiune a lotului nr.5, destinat
constructiei de locuinte, in suprafata de 1000 mp, in teren destinat retele
tehnico –edilitare.
(b) Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public al
comunei Ulmeni, a lotului nr.5 destinat constructiei de locuinte in
suprafata de 1000 mp, cu urmatoatrele vecinatati;
N- Str. Campului;
S- loturile nr.7 si nr.8
E – lotul nr.6
V- lotul nr.4, conform anexei nr.3, care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.3.Dupa realizarea documentatiei cadastrale, aceste suprafete
urmeaza sa fie adaugate la HCL nr.22/1999, cu modificarile si completarile
ulterioare, in vederea complatarii inventarului public al comunei Ulmeni.
Art.3.Secretarul comunei va comunica tuturor celor interesaţi,
prezenta hotarare.
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