
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI                                                                                                                                                                          

 H OT A R A R E
pentru  modificarea Hotararii Consiliului Local nr.74/18.12.2015

privind aprobarea inventarului  bunurilor reevaluate din domeniul public si privat al comunei
  
        Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
         Analizand expunerea de motive  a primarului comunei Baltatesti, judetul Neamt;
         Vazand  referatul  intocmit  de  d-l  Axinia  Ioan-Florin,  referent  cadastru
referat inregistrat la nr.4313/05.10.2018; 
               Avand in vedere prevederile:

- art.6 din Legea nr.18/1991, privind fondul funciar, republicată cu modificările i și 
completările ulterioare; 

- Legii nr.213/17.11.1998, privind proprietatea publică i regimul juridic al și 
acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea Consiliului Local nr. 74/18.12.2015, privind aprobarea inventarului  
bunurilor reevaluate din domeniul public si privat al comunei
             In temeiul dispozitiilor art.36, alin.(2),  lit. «c » si  ale art.45, alin.(3) din Legea
nr.215/2001,  privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare ;

HOTARASTE:

            Art.1. – Se aprobă  modificarea  i completarea Inventarului bunurilor care apar in și țin 
domeniului privat al comunei Băl ăte ti, aprobat prin țin și Hotararea Consiliului Local 
nr.74/18.12.2015, la CAP.TERENURI , după cum urmează:
a) la pozi ia 13 –Teren Buga  – coloana 4 va avea următorul cuprins:   10487 mp, coloana  ția 13 –Teren Buga  – coloana 4 va avea următorul cuprins:   10487 mp, coloana  

6  va avea următorul cuprins – 14262  lei 
b) se completează cu pozi ia 47- teren Buga, astfel:ția 13 –Teren Buga  – coloana 4 va avea următorul cuprins:   10487 mp, coloana  
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47. 4.1 Teren extravilan
Buga

5.000 mp 1990 6.800

           Art.2. – Secretarul comunei va  transmite  prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor 
interesate.

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,
BRAN ILIE

Nr.48                                                                                                                   CONTRASEMNEAZA,
DIN 05.10.2018                                                                                                SECRETAR, Ursache Elena

Total consilieri locali :13
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