
RO MÂN IA 
JU DEłUL TELEORMAN  

CON SILIU L LOCAL AL CO MUN EI CĂLINEŞTI 
 

H OTĂRÂ RE 
PR IVIND : consta tarea  dreptului  de p rop rie tate pri vată a Comunei C ălinești , județul  T eleorman, asupra supra feței  de 

5.000 mp teren  extravilan, ca tegoria de folosin ță  pajiș te permenantă, si tuată în  satul Călinești, com una Călinești, 
județul T eleorm an 

 
Consiliul Local al Comunei C ălinești, județul T eleorman, în trunit în ședin ta ordina ră  din  data  de  24.04.2017, 

AVÂN D ÎN VEDERE: 
 

- expunerea de motive în registra tă sub nr. 75/21.04.2017; 
- rapo rtul com partimentului  de  specialitate cu n r. 76/21.04 .2017; 
- prevederile a rt. 33 și 44 din Legea nr. 18/1991 a F ondului funcia r, republicată, cu m odificările și com pletă rile 

ulte rioare; 
- prevederile art. 36 , alin . (1) , alin. (2), li t. “c”, alin. (5) , lit. “c”, art. 119 și art. 121 din Leg ea nr. 215 /2001, a 

adm inistraŃiei publice locale, republicată , cu m odificarile si completa rile ulterioare ; 
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru progame de  dezvoltare economică- soc ială, buget fi nan Ńe , 

adm inistrarea domeniului public  şi pri va t al comunei, agricultu ră, gospodări re comunală, pro tec Ńia mediului, servic ii şi 
com erŃ, cu n r.de inregis tra re 1877 /24 .04.2017 ; 

- avizul favorabil al C om isiei pentru învă Ńământ, sănă tate, cultură, pro tecŃia soc ială , acti vită Ńi spo rti ve şi de 
agrement,cu  nr.de in regis trare 1879/24.04 .2017 ; 

- avizul favorabil al Com isiei pen tru  adm inistra Ńia publică locală, j uridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a 
drep tu rilor  cetăŃenilor , cu n r.de inregis trare  1880 /24 .04.2017; 
 

În tem eiul art. 45 , alin. (1 ), art. 47, ali n. (1) , (2) și (3), ar t. 49, art. 115, alin. (1) , lit. “b ”, alin. (3) , (5 ), (6) și (7) din 
Legea nr. 215/2001, a administraŃiei publice locale, republicată , cu modificările  şi completările ulterioare , 
 
 HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 . Se constată dreptul de proprie tate privată a Comunei C ălinești , jude țul T eleorm an, asup ra suprefeței de 
5.000 mp teren extravilan, catego ria de folosință p ajiște permanen tă,  situată pe teri toriul satului C ălinești, comuna 
C ălinești , județul T eleorman, conform  anexei parte  integ ran tă din prezenta hotă râ re. 

Art.2 . Secretarul com unei va comunica prezen tul p roiect de ho ta rare Institutiei Prefectului Judetul T eleorm an, in 
vede rea exe rcitarii  controlului de legalita te , au torită Ńilor în  drep t şi persoanelor îndreptăŃite . 
           
        
 
       PR EȘEDINT E DE ȘEDINȚ Ă                                    C ONT RASEMNEAZ Ă,  
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C ĂLINEȘT I 
N R. 39/24 .04.2017 



RO MÂN IA 
JU DEłUL TELEORMAN  

CON SILIU L LOCAL AL CO MUN EI CĂLINEŞTI 
 

Anexa la HC L nr. 39/24 .04.2017 
 

LIST Ă 
cu terenul pen tru care se  constată d rep tul  de p rop rie tate privată  a Comunei C ălinești , j udețul T eleorman 

 
Vecini Satul Tarla Parcelă Categoria de folosință 

N  E S V 

C ălinești 106  Pășune Teren C onsiliul 
Local C ălinești DJ 703 Teren Consiliul 

Local C ălinești 
Teren Consiliul 
Local Călinești 
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