
ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 
 

H OTĂRÂ RE 
Privind : modificarea HCL nr. 46/28.12.2005, pr iv ind preluarea în domeniul pr ivat de interes local a unor suprafețe de teren 

 
C onsiliul Local al C omunei Călinești, județul T eleorman, întrunit în  ședinta  ordinară din da ta de 28.07 .2017, 

 
AVÂN D ÎN VEDERE: 

 
- expunerea  de  m oti ve a primarului com unei , cu  nr. de in registrare 97 /.24 .07.2017; 
- rapo rtul compartim entului de specialitate, cu nr. de inregis trare  98/24 .07.2017; 
- planul de amplasament și  delim itare a  im obilului întocmit de că tre  SC Agrosev SR L; 
- prevede rile H CL nr. 46/28.12 .2005, privind preluarea în domeniul pri vat de in teres local a unor sup rafețe 

de teren; 
- prevede rile art. 36 , alin . (1) din Legea nr. 18 /1991 a Fondului funciar , republicată, cu modificările și 

com pletările ulterioa re; 
- prevede rile art. 36 , alin. (1) , alin . (2), lit. “c” , alin. (5), lit. “c”, a rt. 119  și ar t. 121 din Legea  n r. 215/2001 , a 

adm inistraŃiei publice locale, republicată , cu m odificarile si completa rile ulterioare ; 
- avizul favorabil al C om isiei de  specialita te pentru p rogame de dezvol tare economică- soc ială, buge t 

finan Ńe , adm inistra rea domeniului public  şi p riva t al com unei, ag ricultură , gospodări re comunală, protecŃia mediului , 
servicii şi  comerŃ, cu  nr.de inregistrare 3298/27.07.2017; 

- avizul favorabil al Comisiei pentru învăŃămân t, săn ăta te, cultură, protecŃia soc ială, acti vi tăŃi sporti ve şi de 
agrement,cu  nr.de in regis trare 3300/27.07 .2017 ; 

- avizul favorabil al  Comisiei pentru administraŃia publică locală, juridică , apă rarea ordinii şi  liniş tii publice a 
drep tu rilor  cetăŃenilor , cu n r.de inregis trare  3302 /27 .07.2017; 

 
În temeiul ar t. 45, alin. (1), ar t. 47, alin. (1), (2) și (3) , ar t. 49, art. 115 , alin. (1) , li t. “b” , alin. (3), (5 ), (6)  și (7)  

din Legea nr. 215 /2001 , a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificăril e şi completările ul terioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

A rt.1. Începând cu da ta prezentei hotărâri se modifică H otărâ rea C onsiliului Local al Comunei C ălinești, 
județul T eleorm an, nr. 46/28 .12.2005, privind preluarea în domeniul priva t de interes local a unor suprafețe de teren , 
după cum  urmează: 

 
- Art.1., alin. (1 )  se modifică și va avea u rm ătorul conținut : “Art.1. Se trece în domeniul privat de interes 

local și în administrarea Consiliului  Local al Comunei Călinești , județul Teleorman suprafața de 3.778 m2, amplasate 
conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.” 

- Nr. cr t. 1 , din anexa se  m odifică și va avea u rm ătorul conținu t: 
 

Vecinătăți Nr. 
cr t 

Denumire amplasam ent 
N E S V 

Suprafața 
- m2 - 

1. Magazin mixt Licuric iu DS DS Teren Com una Călinești, 
județul Teleorman 

Parohia 
Licuriciu 

867 

  
A rt.2. Prezenta ho tărâre va fi  dusă  la  îndeplinire  de  că tre  aparatul de specialita te  al primarului. 
A rt.3. Secreta rul C om unei C ălineşti va com unica prezenta hotărâ re Insti tuŃiei Prefectului - JudeŃul 

T eleorman, în vederea exerc itării controlului de legalitate, Primarului Comunei Călinești , județul T eleorman, 
autorităŃil or în d rept şi persoanelor in teresate, în temeiul prevăzu t de lege . 

 
        PREȘEDINT E DE ȘEDINȚ Ă                                    C ONT RASEMNEAZ Ă,  
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                                                             JALB Ă MAR IUS DUMITRU  

C ĂLINEŞT I 
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