ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL LUNGANI
Tel./Fax: 0232-32.29.57
HOTARAREA NR. 16
din 26.09.2007
Privind aprobarea schimbului de 2500 mp teren aflati in proprietatea privata
a Consiliului Local Lungani cu o suprafata de 2500 mp teren aflati in
proprietatea d-nului
nului Mocanu Alexandru

Consiliul Local Lungani,
Lungani judetul Iasi, întrunit în şedinţa ordinară de
astăzi 26.09.2007;
Avand

in

vedere

solicitarea

domnului

Primar, Ing. Gheorghe

Pricopie de a se aproba suplimentarea ordinii de zi cu acest proiect
de

hotarare,

intru-cat

amanarea

acestui punct

pentru

o

sedinta

ulterioara ar conduce la intarzierea efectuarii lucrarilor de alimentare cu
apa in sistem centralizat, in satele Crucea si Zmeu, comuna Lungani;
Avind in vedere proiectul de hotarire privind aprobarea schimbului de
2500 mp teren aflati in proprietatea privata a Consiliului Local Lungani cu o
suprafata de 2500 mp teren aflati in proprietatea d-nului Mocanu Alexandru;
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Având în vedere nota de fundamentare prezentată şi susţinută de
catre viceprimarul comunei Lungani, dl. Constantin Simion, iniţiatorul
proiectului de hotărâre, prin care solicita aprobarea unui schimb de teren
situat in domeniul privat al Consiliului Local, cu suprafata de 2500 mp aflati
in proprietatea d-lui Mocanu Alexandru, domiciliat in satul Lungani, comuna
Lungani, judetul Iasi; schimbul de teren se impune pentru construirea unui
bazin de apa pentru alimentarea cu apa a satelor Crucea si Zmeu, in cadrul
proiectului „Alimentare cu apa in sistem centralizat” pe un alt amplasament
decit cel conform proiectului, din motive tehnice specificate de catre
specialistii societatii executante;
Având în vedere referatul compartimentelor
compartimentelor de specialitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei
comunei Lungani,
Lungani respectiv al
compartimentul de cadastru (insotit de schita terenului care urmeaza a fi
supus schimbului) si al compartimentul de contabilitate (insotit de inventarul
domeniului privat din anul 2004);
Avand in vedere faptul ca terenul initial inscris in domeniul public al
comunei Lungani (conform inventarului insusit de Consiliul Local Lungani
prin Hotarirea nr. 31/17.08.1999) a fost trecut in domeniul privat abrogand
pozitia nr. 32, prin Hotarirea Consiliului Local nr. 22/29.09.2004;
Având în vedere Titlul de proprietate nr.77481 din 11.11.1996 pe
numele d-lui Mocanu Alexandru;
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Având în vedere acordul scris al proprietarului terenului, d-nul Mocanu
Alexandru, inregistrat la Primaria Lungani la nr. 4122 din 26/09/2007;
Avind in vedere prevederile Legii 24/2000 cu modificarile si
completarile ulterioare, privind tehnica legislativa;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare, privind transparenta decizionala in administratia
publica;
În temeiul art. 45 din Legea nr 215/2001, privind administratia publica
locala, republicata, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art I.
I.
(1) Se aprobă efectuarea schimbului de teren identificat in inventarul
Consiliului Local Lungani.
(2) Perfectarea actului de schimb se va face in forma autentica
prevazuta de lege si in conditiile legii.
Art.II
comunei Lungani va duce la indeplinire prevederile
Art.II.Primarul
II
prezentei hotariri.
Art.III
Art.III.
III. Secretarul comunei Lungani va comunica copie dupa prezenta
Institutiei Prefectului Judetului Iasi, pentru verificarea legalitatii, Primarului
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comunei Lungani, persoanei nominalizate la art. 1 si o va aduce la
cunostinta publica prin afisare.
Prezenta hotarire a fost adoptata in sedinta

ordinara

de astazi,

26.09.2007,
26.09.2007, cu un numar de 14 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 1
”abtineri” din 15 consilieri prezenti la lucrarile sedintei, din totalul de 15
consilieri.
Presedinte sedinta,
Consilier,
MUNTEANU LAURENTIU

Contrasemneaza
pentru legalitate,
SECRETAR,
Licentiat in stiinte administrative
Teodora Marilena ALECSA
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