ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE

HOTARARE
privind atestarea domeniului priyat al Comunei $tefan cel Mare
cu privire la suprafafa de 31611 mp teren intravilan din satul Ghigoiegti

r
o
.
.

Consiliul Local al comunei $tefan cel Mare, judeful Neamf;
Avdnd in vedere:
Expunerea de motive nr. 3745117 .07 .2018, a primarului comunei, domnul Ouatu Sorin;
Documentalia cadastrald cu numdrul 50054, comuna $tefan cel Mare, aferenti suprafetei de 3 161 I mp
teren intravilan sat Ghigoieqti, care nu prevede menfiuni cu privire la situalia juridicd;
Inventarul cu bunurile din domeniul privat al comunei $tefan cel Mare, perioada 2007 -2017;
Hotdr6rea Comisiei judefene pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra terenurilor, nr. 460
din 08.08.1996 privind mdsuri pentru cla ficarea situaliei juridice a terenurilor folosite de societdlile
comerciale pe acliuni infiinlate prin rorganizarea fostelor asociatii intercooperatiste sau de stat qi
cooperatiste;

'
'

art. 4 din Legea nr. 21311998 privind bunurile proprietate publicd, cu modificdrile $i completdrile
ulterioare;
art. 10, art. 21 alin. (1) art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. c) $i art.IzL din Legea administraliei publice locale

rr.

21 5 12001,

republicatS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

'

Referatul de specialitate rr.374512018 al Compartimentului contabilitate cdt gi avizul favorabil al
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (1) din Legea nr .2l5l2OO1privind administrafia publicd local6,
cu modificdrile si completdrile ulterioare,

HOT4R i$TE

Art.l,

imobilul

teren intravilan cu suprafala de 3 161 1 mp, din satul Ghigoiegti, av6nd
numdr cadastral/C.F. 50054, comuna $tefan cel Mare, face parte din domeniul privat ai comunei $tefan cel
Mare, judeJul Neamf.
Se atestA cA

-

Art.2 - Secretarul comunei va comunica prevederile prezentei hot5rAri compartimenului contabilitate
din aparatul de specialitate a primarului, respectiv persoanelor gi instituliilor interesate.

Preqedinte de qedin{E,

Nr.34 din 30.07.2018

