ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PODARI
JUDEŢUL DOLJ
HOTĂRÂREA NR. 54
privind completarea inventarului bunurilor aparţind domeniului privat
al comunei Podari, judetul Dolj
Consiliul local Podari, judeţul Dolj, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
10.05.2018,
Având în vedere Raportul nr. 4242/ 10.05.2018 al Serviciului CBTIESAIP şi Raportul
nr. 4247 din 10.05.2018 al Compartimentului Activităţi agricole prin care se propune
completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Podari, judeţul
Dolj,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de
specialitate în data de 10.05.2018,
In conformitate cu prevederile Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 979/2016
privind aprobarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru pe
sectoare cadastrale in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara, finantate de Agentia
Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Ordinului Directorului General al ANCPI nr.
819/2016 privind aprobarea Procedurii si a modalitatii de alocare a sumelor, precum si
raportarea de catre beneficiari a stadiului de executie a lucrarilor pentru lucrarile de inregistrare
sistematica initiate de unităţile administrativ-teritoriale, art. 10 – 16 şi art. 41 din Legea
nr. 7/1996(r3), cu modificările si completările ulterioare, inclusiv modificările aduse prin OUG
nr. 31/18.04.2018, Legea nr.213/1998, cu modificările şi completările ulterioare, privind
bunurile proprietatea publică, Legea nr. 18/1991, rep. a fondului funciar cu modificările şi
completările ulterioare, Legea nr. 165/2013,
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.c) coroborat cu alin.(5), lit.(a) şi (c), art.45 şi
art.115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al
comunei Podari, judetul Dolj, prin introducererea în domeniul privat a unor bunuri imobileterenuri agricole extravilan, identificate conform Anexei nr.1 şi Anexei nr. 1a ( plansă grafică)
la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art. 2. Suprafeţele de teren identificate potrivit art.1 se constituie rezervă la dispoziţia
Comisiei Locale de Fond Funciar Podari, în condiţiile Legii nr. 165/2013.
Art.3 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP,
Compartimentul activităţi agricole şi Comisia Locală de Fond Funciar Podari vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
DATA AZI, 10. 05.2018
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Dragotă Stancu
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