
ROMÂNIA - JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA CIULNIŢA

  
                                                                            

                                                                                   H O T Ă R Â R E
                                           aprobarea efectuarii unui schimb de teren intre 

                                       comuna Ciulniţa  şi  Nedelcu Mihai Ionuţ

Consiliul local al comunei Ciulniţa, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.09.2013,

Având în vedere:
-cererea domnului Nedelcu Mihai Ionuţ înregistrată la UATC Ciulniţa sub nr. 2697/26.09.2013 prin 

care solicită efectuarea schimbului de teren,
-raportul de evaluare nr.1
-raportul de evaluare nr.2
-documentaţiile de carte funciară anexate,
-prevederile  art.1763-1765  din  Lg.  nr.  287  din  17  iulie  2009,  privind  Codul  civil,  republicată,  cu

modificările şi completările ulterioare,

           Examinând :
-referatul de aprobare  nr. 2710 / 27.09.2013al  primarului comunei Ciulniţa;
-raportul  nr.2709/27.09.2013   al  compartimentului  cadastru-urbanism  din  cadrul  aparatului  de

specialitate al primarului comunei Ciulniţa,
   -raportul nr.2721/2/30.09.2013 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local ;

În temeiul art.36, alin.2, lit.c, art.45, alin(3) şi art. 121,alin. 4 art. 115, alin. (1), lit. b) , din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

      Art.1 Se aprobă raporturile de evaluare ale terenurilor ce fac obiectul schimbului de teren între
UAT Comuna Ciulniţa  şi  Nedelcu Mihai Ionuţ conform anexelor nr.1 şi nr.2 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2  Se aprobă  efectuarea schimbului de teren în suprafaţă de 10872 mp  între UAT Comuna
Ciulniţa, cu sediul în comuna Ciulniţa, judeţul Ialomiţa,CF 4231903 şi domnul Nedelcu Mihai Ionuţ, domiciliat
în Slobozia, judeţul Ialomiţa, posesor CI seria SZ, nr. 203290, CNP 1850105211202.

      Art.3 Suprafeţele ce vor face obiectul schimbului sunt :
 UAT  Comuna  Ciulniţa  oferă  suprafaţa  de  10872  mp teren  extravilan,  categoria  păşune,

aparţinând domeniului privat al comunei amplasată în comuna Ciulnita, tarla 12, Ps 170, cu
suprafaţa totală de 12.88 ha, cu  urmatoarele vecinatati:

. -N-Lot 1 domeniul privat
-E- Lot 1 domeniul privat
-S-Drum judetean DJ 201
-V-NC 251,

identificat  Lot 2 cu nr. cadastral 21127 , conform anexei nr.3 la hotărâre şi evaluat la 11424 lei.

 Domnul  Nedelcu  Mihai  Ionuţ  ofera  suprafaţa  de  10872  mp detinut  în  proprietate  conform
contractului  de  vânzare-cumpărare  nr.5337/05.12.2008,  amplasata  in  comuna  Ciulnita,  in
tarlaua nr.338/2, parcela 30,lot.2, cu urmatoarele vecinatati:

-N-md Mateescu Ion
-E- De 338/1
-S-Lot 1 Nedelcu Mihai Ionuţ
-V-De 333,



Identificat  lot.2 cu nr. Cadastral 21144 conform anexei nr.4 la hotărâre şi evaluat la 12768 lei.
     Art.4 (1) Se aprobă plata de către domnul Nedelcu Mihai Ionuţ a sumei de 10 000 lei la bugetul

local .
   (2)  Cheltuielile  privind  intocmirea  documentatiilor  cadastrale,  raporturile  de  evaluare  si

incheierea actului in forma autentica vor fi suportate de catre domnul Nedelcu Mihai Ionuţ.
      Art.5  Primarul  comunei Ciulniţa va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
     Art.6  Prezenta  hotărâre  se  comunică:  -  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Ialomiţa,  Primarului

comunei Ciulniţa, compartimentelor Cadastru şi Urbanism, Impozite şi taxe, precum şi domnului Nedelcu
Mihai Ionuţ  şi.va fi făcută publică prin grija secretarului comunei.                    
                     

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                      GHEORGHE GHEORGHE                   CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

     ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO

   

   NR.57
   ADOPTATĂ LA CIULNIŢA
   ASTĂZI 30.09.2013

Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru, 1 vot  împotrivă, 1 abţinere (din 11 consilieri în 
funcţie au fost prezenţi  11 ). 


