ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAIUTI

H O T A R A R E
Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local Caiuti nr.
29/30.06.2009 privind propunerea de modificare si completare a Ordinului
prefectului nr. 234/2008 prin suplimentare si diminuare cu suprafete de
teren din domeniul privat al comunei Caiuti
Consiliul local al comunei Caiuti intrunit in sedinta ordinara din februarie
2012,
Avand in vedere:
- referatul intocmit de comisia locala de aplicare a legilor fondiului funciar nr.
1214/24.02.2012;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 1215/24.02.2012;
- Hotararile Consiliului Local nr.29/30.06.2009, nr.44/14.08.2009 si nr. 37
din 19.09.2011;
- Decizia nr. 573/1001 a prefecturii judetului Bacau, prin care s-a trecut in
proprietatea privata a comunei suprafata de 197,88 ha izlaz de la CAP
Caiuti;
- Ordinul Prefectului nr. 88/2001 de modificare a Deciziei nr. 573/1001, in
sensul suplimentarii izlazului comunei Caiuti cu suprafata de 205,96 ha
teren;
- Ordinul Prefectului nr. 147/ 30.05.2007 privind suplimentarea si
diminuarea izlazului comunei Caiuti, modificat prin Ordinul nr. 234/
15.09.2008, prin care a fost reconstituita suprafata totala de izlaz comunal de
1022,20 ha;
- Documentatia pedologica privind starea de calitate a terenului nr. 31/2012
intocmit de OSPA Bacau, inregistrat la UAT comuna Caiuti sub nr.
1207/24.02.2012 ;
- Legea nr. 214/2011 privind pentru organizarea, administrarea si exploatarea
pajistilor;
- Legea fondului funciar nr. 18/1991, rep.;
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
Caiuti ;
In baza prevederilor art. 36, alin 2, lit „c” si in temeiul art. 45, alin 3 al Legii
215/2001, privind administratia publica locala,republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
H O T A R A S T E:
Art.1. Se modifica si se completeaza articolele 2 si 3 din Hotararea Consiliului local
Caiuti nr. 29/30.06.2009 si vor avea urmatorul cuprins:
„Art.2. Se propune diminuarea izlazului comunal cu suprafata totala
de 47.20 ha, conform tabelului nr. 1.

Art.3. Suprafata de izlaz comunal ramasa in urma diminuarii
prevazuta la art.2 (1022,20 -47,20 ha) este de 975,00 ha, conform tabelului nr.
2.”
Art.2. De la data adoptarii prezentei hotarari se revoca hotararile Consiliului local
Caiuti nr. 44 din 14.08.2009 si 37 din 19.09.2011.
Art.3. Primarul comunei Caiuti va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.
Presedinte de sedinta,
Contrasemneaza,
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