ROMÂNIA
JUDEłUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI
H OTĂRÂ RE
Privind : m odificarea HC L nr. 11/31 .06 .2 006, pri vi nd vânzarea directă a su prafe ței de 1 .057,27 m p, d-lui Ilie
Alexandru , si tuată în sa tul Licuriciu , com una Călinești , p rop rie tate privată a com unei
C onsiliul Local al C om unei Călin ești, jud ețul T eleorm an, întrunit în ședinta ordinară din da ta de 28.07 .20 17,
AVÂN D ÎN VEDERE:
- expu nerea de m oti ve a prim arului com unei , cu nr. de in regi strare 99 /24 .07.2 017 ;
- rapo rtul com partim entului de specialitate, cu nr. de inregistrare 100/24.07 .2017 ;
- planul de am plasam ent și delim itare a im obilului întocm it de că tre SC Agrose v SR L;
- prevederile H CL nr. 11 /31 .06 .2 006, pri vin d vânzarea directă a sup ra feței de 1 .057,2 7 m p, d-lui Ilie
Alexandru , si tuată în sa tul Licuriciu , com una Călinești , p rop rie tate privată a com unei;
- prevede rile art. 36 , alin. (1 ), alin. (2), lit. “c”, alin. (5), li t. “b”, art. 119 , art. 121 și art. 123 , alin. (3) din Legea
nr. 2 15 /2001, a adm inistraŃiei publice local e, republica tă, cu m odificarile si com pleta rile ulterioa re;
- avizul favora bil al C om isiei de specialita te pe ntru p rogam e de d ezvol tare econ om ică- socială, bu ge t
finan Ńe , adm inistra rea d om eniului public şi p riva t al com unei, ag ricultură , gospo dări re com unală, protecŃia m ediului ,
servicii şi com erŃ, cu nr.de inregistrare 3298/27.07.2017;
- avizul favorabil al Com isiei pentru învăŃăm ân t, săn ăta te, cultură, protecŃia socială, acti vi tăŃi sporti ve şi de
agrem ent,cu nr.de in registrare 330 0/27.07 .20 17 ;
- avizul favorabil al Com isiei pentru adm inistraŃi a publică locală, juridică , apă rarea ordinii şi liniştii publice a
drep tu rilor cetăŃenilor, cu n r.de inregistrare 3302 /27 .0 7.201 7;
În tem eiul art. 45, alin. (1), art. 47, alin. (1), (2) și (3), art. 49, art. 1 15 , alin. (1), li t. “b”, alin. (3), (5 ), (6) și (7)
din L egea nr. 215 /20 01 , a adm inistraŃi ei publice locale, repu blicată, cu m odificăril e şi com pletările ul terio are,
HOTĂRĂȘTE:
A rt.1. Începân d cu da ta pre zentei hotă râri se m odifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Com unei
C ălinești , jude țul T eleorm an, nr. 11 /31.06 .200 6, pri vin d vân za rea di rectă a suprafeței de 1.057,27 m p, d-lui Ilie
Alexandru , si tuată în sa tul Licuriciu , com una Călinești , p rop rie tate privată a com unei, și va a vea urm ătorul co nțin ut:

“Art.1. Se aprobă vânzarea directă a suprafeței de 867 mp, teren intravilan, proprietate privată a Comunei
Călinești, județul Teleorman, situată în satul Licuriciu, d-lui Ilie Alexandru, pe care cumpărătorul deține o construcție
proprietate privată.
Terenul în suprafață de 867 mp are următoarele vecinătăți:
- N – Drum sătesc
- E – Drum sătesc
- S – Teren Comuna Călinești, județul Teleorman
- V – Parohia Licuriciu”
A rt.2. Pre ze nta ho tărâre va fi du să la îndepli nire de că tre a paratul d e specialita te al prim arului.
A rt.3. Secreta rul C om unei C ălineşti va com unica pre zenta hotărâ re Insti tuŃiei Prefectului - JudeŃul
T eleorm an, în vedere a exercitării controlul ui de legalitate, Prim arului Com unei Călinești , jud ețul T eleorm an,
autorităŃil or în d rept şi persoanelor in teresate, în tem eiul pre vă zu t de lege .
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