ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL MITRENI
HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul privat al comunei Mitreni, județul Călărași a unor
terenuri din categoria de folosință agricol la dispoziția Comisiei Locale pentru Stabilirea
Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Mitreni
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MITRENI, JUDEŢUL CĂLĂRAȘI,
întrunit în şedinţă ordinară. astăzi, 19 februarie 2021,
Avand in vedere:
- referatul de aprobare inregistrat sub nr. 879/12.02.2021 intocmit primarul
comunei Mitreni, domnul Ciprian-Constantin Panait;
- raportul de specialitate nr. 859/11.02.2021 întocmit de către compartimentele
Registrul agricol și Cadastru și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Mitreni;
- avizul comisiei de specialitate juridică și de disciplină de pe langă Consiliul local al
comunei Mitreni, inregistrat cu nr. 43/19.02.2021;
- avizul comisiei de specialitate agricultură, activitați economico-financiare, amenajarea
teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism de pe langă Consiliul local al
comunei Mitreni, înregistrat cu nr. 4419.02.2021;
- avizul comisiei de specialitate pentru probleme de invatamant, sanitate și familie,
activitați social-culturale, culte, munca și protectie sociaia și protectie copii, tineret și
sport de pe langa Consiliul local al comunei Mitreni, inregistrat cu nr. 45/19.02.2021;
- prevederile Hotararii Consiliului Local Mitreni nr. 60/2013 privind
includerea unor terenuri aflate pe teritoriul administrativ al comunei Mitreni,
județul Călărași, din categoria de folosință agricol în inventarul bunurilor care
alcătuiesc domeniul privat al comunei Mitreni;
- prevederile Hotărârea Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de
Proprietate Privată asupra Terenurilor nr. 41/1991;
- prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificările și
completările ulterioare
- prevederile HG nr. 131/1991 privind procedura de constituire, atribuțiile și

funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a
modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a
proprietarilor;
- prevederile art. 10 din HGR nr.890/2005 din Regulamentul privind
procedura de constituire si functioanre a comisiei ptr. stabilirea dreptului de proprietate privata
asupra terenurilor;
-

prevederile art.2 si 6 alin 1 si 2 din legea 52/2003 privind transparenta

decizionala in administratia publica, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) și ale art. 240 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Artl. 1 Se aprobă punerea la dispoziția Comisiei locale Mitreni pentru stabilirea
dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a suprafetei de 71, 1944 ha teren arabil aflat
în proprietatea privată a comunei Mitreni, in vederea solutionarii unor cereri adresate de mai
multi cetateni in conformitate cu prevederile legii 18/1991 a fondului funciar, cu modificările
și completările ulterioare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
Primarul comunei Mitreni, județul Călărași.
Art. 4 Prezenta hotarare se comunica de catre secretarul general al comunei Mitreni
comunei :
- Primarului comunei Mitreni
-

Institutia Prefectului județul Călărași

-

Comisiei locale Mitreni pentru stabilirea dreptului de proprietate privata

asupra terenurilor.
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local, TOMA ALEXANDRU
Contrasemnează:
Secretar general comună,
dr. Mariana Oprican
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