ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL
CIOHORÂNI

HOTĂRÂRE NR.22
Din 30.05.2014
privind aprobarea trecerii din domeniul public, în domeniul privat al comunei
Ciohorăni, a unor bunuri imobile
Consiliul Local al Comunei Ciohorăni, judeţul Iasi, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 30.05.2014;
Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr.129 din 12.05.2014, întocmită
de primarul comunei Ciohorăni, prin care propune trecerea din domeniul public în domeniul
privat al comunei Ciohorăni a unor terenuri, în suprafaţă totală de 0,70 ha, situate în localitatea
Ciohorăni, T 17 Cc 1077 si Cc 1086, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre;
Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, înregistrat sub nr. 130 din 12.05.2014;
Având în vedere prevederile art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998, privind bunurile
proprietate publică;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 48/2013, privind aprobarea inventarului
domeniului public al comunei Ciohorăni;
Având în vedere avizul Comisiei economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi
turism, înregistrat sub nr.141 din 23.05.2014;
Având în vedere avizul Comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi
urbanism, înregistrat sub nr.140 din 23.05.2014;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.c din Legea administraţiei publice locale
215/2001, republicată, modificată si completată;
In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată ,
modificată si completată;
HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al comunei Ciohorăni,
a bunurilor imobile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, parte intrgrantă din aceasta.
Art.2. Primarul comunei Ciohorăni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica :
a) Prefectului judeţului Iaşi;
b) Primarului comunei Ciohorăni;
(2) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică;
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Anexa la H.C.L. nr.22 din 30.05.2014

Datele de identificare
ale bunurilor imobile care trec din domeniul public
in domeniul privat al comunei Ciohorăni

Nr.
crt.
1

Cod
clasificatie
1.5.1

Denumirea
bunului
Teren curte
C.A.P.

Caracteristicile
imobilui
Suprafaţa = 0,55
ha

Adresa
imobilului
Sat Ciohorăni
T 17, C C . 1077

Valoare de
inventar
37.125

2

1.5.1

Teren curte
C.A.P.

Suprafaţa = 0,15
ha

Sat Ciohorăni
T 1 7 , C C . 1086

10.125
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