ROMANIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICLEŞTI
HOTARAREA Nr. 32/2016
privind aprobarea delimitarii si dezmembrarii unui teren intravilan in satul Popesti,
comuna Miclesti,reprezentind domeniul privat al comunei Miclesti,judetul Vaslui
Având în vedere;
-Expunerea de motive a Primarului comunei Miclesti, privind aprobarea delimitarii si
dezmembrarii in doua loturi a terenui intravilan in suprafata de 2000 mp,situat in satul
Popesti , comuna Miclesti, reprezentind domeniul privat al comunei Miclesti,judetul
Vaslui,raportul compartimentului de resort si raportul de avizare favorabil al comisiei de
specialitate;
-prevederile art.4,art.21si art.25 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-in baza prevederilor din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii,republicata,cu modificarile si completarile
ulterioare;
-in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica:
-în temeiul prevederilor art. 36 alin (2),lit “c”,raportat la alin (5),lit “b”,cu aplicarea art
115 si art.125 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul Local al comunei Micleşti, judeţul Vaslui,
HOTARASTE
Art.l.-Se aprobă delimitarea si dezmembrarea terenului intravilan in suprafata de 2000
mp,in doua loturi,situat in satul Popesti, comuna Miclesti, reprezentind domeniul privat al
comunei Miclesti, judetul Vaslui, avind numarul cadastral 70454 la OCPI Vaslui, cu elementele
de identificare intravilan; localitatea Popesti, cu vecinatati; N-DINTE TOADER;S-ISLAZ
COMUNAL; E-ISLAZ COMUNAL; V-DRUM COMUNAL DC 13,astfel;
a) lotul 1 de teren, în suprafaţă de 1020 mp,identificat prin documentatia cadastrala cu
nr. 70814,cu o constructie aferenta de 77 mp(C1-magazin paianta,construit in anul 1958),ce
este adjudecat prin licitatie publica in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
b) lotul 2 de teren, în suprafaţă de 980 mp,identificat prin documentatia cadastrala cu
nr. 70815,reprezentind domeniul privat al comunei Miclesti,judetul Vaslui;
Art.2.-Se împuterniceste Dl Agafitei Dorul Inelus-Primarul comunei Miclesti,judetul
Vaslui, pentru a semna si depune documentatia la Biroul Notarial Public si la institutiile
publice abilitate.
Art.3.-Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de Primarul comunei
Miclesti, judetul Vaslui.
Art.4.-Prezenta hotarire va fi comunicata institutiilor publice abilitate.
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Hotarirea adoptata cu 11__voturi “pentru”,din consilieri in functie, voturi_”contra”, voturi _abtineri

