ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
COMUNA SPANTOV
HOTĂRÂRE
privind modificarea si completarea HCL Spantov nr. 11/27.08.1999 privind insusirea
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Spantov, judetul Calarasi, cu
modificarile si completarile ulterioare
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SPANTOV, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI,
întrunit în şedinţă ordinara, astăzi, 25 aprilie 2018
Având în vedere :
- Referatul de aprobare a domnului primar Gheorghescu Silviu Niki privind
modificarea si completarea HCL Spantov nr. 11/27.08.1999 privind insusirea
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Spantov, judetul Calarasi cu
modificarile si completarile ulterioare, nr. 1596/11.04.2018;
- Raportul compartimentului de specialitate intocmit de catre consilier registrul
agricol Miu Lenuta, nr. 1597/11.04.2018;
- Avizele comisiilor de specialitate pentru probleme juridice şi de disciplină … ,
agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţia mediului şi turism si pentru probleme de învăţământ, sănătate şi familie,
activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială şi protecţie copii, tineret şi
sport de pe lînga Consiliul Local Spantov;
- prevederile HCL nr. 11/27.08.1999 privind insusirea bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei Spantov, judetul Calarasi, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Prevederile Anexei nr. 44 la HGR nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului
public al judetului Calarasi precum si a municipiilor, oraselor si comunelor din
judetul Calarasi, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile HCL Spantov nr. 15/2010 privind constatarea apartenentei la domeniul
public al comunei Spantov a unor bunuri si modificarea unor pozitii din inventarul
bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunei Spantov;
- prevederile HG nr. 1303/2011 pentru modificarea si completarea unor anexe la
Hotararea Guvernului nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului public al
judetului Calarasi precum si a municipiilor oraselor si comunelor din judetul
Calarasi;
- Masuratorile efectuate de PFA Rosca Marian la imobilul –teren situat in intravilanul
satului Spantov, comuna Spantov, Tarla 16 parcela.899 in suprafata de 621 mp,
categoria de folosinta arabil;
- Prevederile art. 1, art. 2, art.3 alin. (1) si alin. (4), art.7 lit.f) din Legea nr. 213/1998lege privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

- Prevederile punctului IV Anexei nr. 3 lit. a), lit. c) si lit. h) si Anexei nr. 4 din HGR
privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor;
- prevederile art. 46 alin.1) din Legea nr. 7/1996 –legea cadastrului si a publicitatii
imobiliare;
- prevederile art. 10, art. 36 alin (2) litera c), art. 119 si art. 120 din Legea nr.
215/2001 - legea administraţiei publice locale republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art.6 din Legea nr. 52/2003-lege privind transparenta decizionala in
administratia publica;
In baza art. 36 alin.(1) si art.45 alin. (1) si (3), art.63 alin.(5) lit. d), art. 115 alin.(1) lit. b)
si art. 122 din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art. 1. – Se aprobă modificarea si completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al
Comunei Spantov nr. 11 din 27 august 1999 privind însușirea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al comunei Spantov, cu modificările și completările
ulterioare, prin introducerea unei noi poziții, 47, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotarare
Art.2. - Modificarile intervenite sunt descrise la art. 1 si cuprinse in anexa care face
parte integranta din prezenta hotarare;
Art.3. - Primarul comunei Spantov, prin serviciile de specialitate, va lua măsurile
necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Secretarul comunei Spantov va asigura comunicarea prezentei hotărâri Consiliului
Județean Călărași și tuturor celor interesați.
Presedinte de sedinta,
Consilier,Marin DRUGU
Nr. 20
Adoaptata la comuna Spantov
Astăzi, 25 aprilie 2018
Contrasemneaza:
Secretar comuna Spantov,
Liliana BUCIUMENEANU
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă,
față de 13 consilieri locali prezenți, din 13 consilieri locali care compun Consiliul local al
comunei Spantov.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul
Primăriei comunei Spantov și pe pagina de internet, cu datele personale anonimizate

ANEXĂ la
HCL Spantov nr. 20/25.04.2018
MODIFICARE SI COMPLETARE LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APAR IN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI
SPANTOV
Nr. Cod
Denumirea
crt. clasificare
bunului

47.

1.2.10.1.

Teren

Elementele de identificare

Propunere infiintare parc nou,
intravilan sat Spantov, tarla 16,
parcela 899, suprafata 621mp.

Anul
dobândirii sau,
după caz, al
dării în
folosinţă
2018

Presedinte de sedinta,
Consilier,Marin DRUGU

Valoarea de
inventar
-lei-

10.000

SITUAŢIA JURIDICĂ
ACTUALĂ
Denumire act proprietate sau
alte acte doveditoare
Hotărârea Consiliului Local nr.
11/27.08.1999 si Plan de
amplasament si delimitare a
imobilului

