
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE

HOTARARE
privind includerea tn domeniul public al comunei $tefan cel Mare

a unei suprafe(e de 490 mp teren din intravilanul satului $tefan cel Mare

Consiliul Local al comunei $tefan cel Mare, judeful Neamf ;
Avflnd in vedere:
. Expunerea de motive m. 4228114.08.2018, a primarului comunei, domnul Ouatu Sorin,

privind propunerea de introducere in domeniul public al comunei a unei suprafete de 490
mp teren din intravilanul satului $tefan cel Male, aferentd zonei - Baza spofiiva tipll- ca

urmare a efectuarii de masurdtori cadastrale pentru bunurile din domeniul public si privat al
comunei;

. Nota intemd iruegistratd sub rLr. 3462 din 02.07.2018, emis[ de Comisia Locald pentru
stabilirea dreptului de proprietate privaffi asupra terenurilor, conform careia suprafala de

490 mp teren intravilan, propusd a fi introdusd in domeniul public al comunei, nu face
obiectul legilor fondului funciar;

. Prevederile art.3, a1in.(1) Ei (4) din Legea nr.21311998 privind bunulile proprietate publici
coraborat cu cele ale art. 120 din Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale, cu
modifi c[rile si completdrile ulterioare

. Referatul de specialitate w.4228/2018 intocmit de Compartimentul Registru agricol cdt si

avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
in temeiul prevederilor art. 45 alin, (1) din Legea administraliei publice locale t.21512001,

republicat[, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare,

HoTARA$TE

Art, I Se aprobd includerea in domeniul public al Comunei $tefan cel Mare a suprafelei de

490 mp teren intravilan din sat $tefan cel Mare, identificatd in anexa la prezenta hotdrdre.

Art.2, Prin grija primarului comunei se vor lua toate masurile in vederea completdrii
inventarului domeniului public cu imobilul mentionat la art.1 Ei intocmirea documentatiei cadastrale

in vederea intabuldrii dreptului de proprietate publicd a Comunei $tefan cel Mare, judelul Neam1.

Art.3 Secretarul comunei $tefan cel Mare va comunica prezenta hotdrdre instituliilor Ei

persoanelor interesate.

Pregedinte de gedinf[,
Vasile Rtrsu

Contrasernneaze,
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