ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public al comunei Bodești,
în domeniul privat al acesteia şi demolarea imobilului - magazie,
situat în comuna Bodești, sat Bodești
Consiliul local al comunei Bodești întrunit în şedinţa extraordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei Bodești în
domeniul privat al acesteia şi demolarea imobilului - magazie situat în comuna Bodești, sat Bodești proiect din iniţiativa primarului;
Analizând Raportul de specialitate nr. 1932 din 16.03.2017 al Compartimentului urbanism și
amenajarea teritoriului şi evidenţa proprietăţii prin care se propune trecerea din domeniul public al
comunei Bodești, în domeniul privat al acesteia şi demolarea imobilului - magazie, situat în comuna
Bodești, sat Bodești;
Reţinând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
cu modificările și completările ulterioare;
Văzând adresa nr. 320/1.03.2017 a Școlii Gimnaziale comuna Bodești;
Văzând avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
Potrivit dispoziţiunilor art. 36, 39 al. 1 şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public al comunei Bodești, în domeniul privat al
acesteia, a imobilului - magazie situată în comuna Bodești, sat Bodești evidenţiată în cartea funciară a
imobilului cu numărul cadastral 51586 , înscris în CF nr. 51586 Bodești, conform planului de situaţie
care se constituie în anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă demolarea imobilului identificat la art. 1. ( C3 - construcție anexa).
Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Compartimentul Urbanism și
amenajarea teritoriului.
Art. 4 Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor
interesate.
Nr. 24 din 17.03.2017
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.
La ședință au fost prezenți 11 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție.
Preşedinte de şedință,
Budiș Constantin

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

Anexa la Hotărârea
Consiliului local al comunei Bodești nr. 24 din 17.03.2017

Plan de amplasament si delimitare a imobilului
Scara 1:1000
Nr.cadastral
51586

Suprafata masurata a imobilului (mp)
6642
Nr. carte funciara
51586

Adresa imobilului
Intravilan Bodesti, com. Bodesti
Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)
Bodesti

A. Date referitoare la teren
Nr. parcela

Categorie de
folosinta

Suprafata
(mp)

Mentiuni

1

CC

6642

Teren domeniul public.
Imobil imprejmuit cu: gard de metal si gard de sarma

TOTAL

6642

B. Date referitoare la constructii
Cod
constr.
C1
C2

C3

Destinatia
CAS
CA

CA
TOTAL

Suprafata construita la
sol (mp)
875
145

73

Mentiuni
Scoala (P+1), suprafata desfasurata=1750 mp
Constructie anexa (P), suprafata desfasurata=145 mp

Constructie anexa (P), suprafata desfasurata=73
mp (construcției propusă pentru trecerea in
domeniul privat si pentru demolare)

1093
Suprafata totala masurata a imobilului = 6642 mp
Suprafata din act = 6642 mp

Preşedinte de şedință,
Budiș Constantin

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

