
ROMÂNIA - JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA CIULNIŢA

  
                                                                            
                                                                                  H O T Ǎ R Â R E

privind completarea HCL Ciulniţa nr. 57 din 30.09.2013 privind aprobarea 
efectuarii unui schimb de teren intre comuna Ciulniţa  şi  Nedelcu Mihai Ionuţ

Consiliul local al comunei Ciulniţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.10.2013:
Având în vedere:

-HCL Ciulniţa nr. 57 din 30.09.2013 privind aprobarea efectuarii unui schimb de teren intre comuna
Ciulniţa  şi  Nedelcu Mihai Ionuţ
-adresa nr. 13774/21.10.2013 a Instituţiei Prefectului Judeţul Ialomiţa
-prevederile art.3, alin.2 şi cap.IX din Legea nr. 24/2000 cu privire la normele de tehnică legislativă,
- art. 8 al OG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,
-prevederile Legii nr.24/2000 cu privire la normele de tehnică legislativă,

           Examinând :
-referatul de aprobare  nr. 2938 / 25.10.2013 al  primarului comunei Ciulniţa;
-raportul nr. 2939 / 25.10.2013 al secretarului comunei Ciulniţa,

            -raportul nr. 2947/2/25.10.2013 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 completează art.4 al HCL Ciulniţa nr.57 din 30.09.2013 privind aprobarea efectuarii
unui schimb de teren intre comuna Ciulniţa  şi  Nedelcu Mihai Ionuţ şi se introduce alin.3 care va avea
următorul cuprins

« Art.4, alin.3 
Domnul  Nedelcu  Mihai  Ionuţ  este  obligat  să  menţină  categoria  de  folosinţă  a

terenului dobâdit ca urmare a efectuării schimbului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. »

            Art.2 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. 59
   ADOPTATĂ LA CIULNIŢA
   ASTĂZI 31.10.2013

Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri (din 11 consilieri în 
funcţie au fost prezenţi  9 ). 


