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HOTĂRÂREA NR.19 din 27.04.2017
privind acordare aviz Consiliul Local la suplimentarea rezervei Comisiei Locale
de Fond Funciar
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 27.04.2017;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Raportul Compartimentului Urbanism şi amenajarea teritoriului, registrul agricol şi
cadastru din cadrul Primariei ;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
În temeiul prevederilor Legii nr.247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii
si justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare
coroborate cu cele ale Legii nr.18/1991, republicată, legea fondului funciar, actualizata;
In conformitate cu dispozitiile H.G nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului
privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea
dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire
a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, actualizata.
Având în vedere prevederile art.36 alin.2 lit.c) şi art.45 alin.1) din Legea nr.
215/2001 republicată -legea administraţiei publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea punerii la dispozitia comisiei locale de fond funciar Corbu a unor
suprafete de teren extravilan care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu în
vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptăţite care au formulat cereri în baza
legilor fondului funciar, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Terenul in suprafata de 3,5 ha situat in parcela Nn 592+Hb 593 pus la dispozitia
Comisiei Locale de Fond Funciar in baza H.C.L. nr.66/21.06.2011 se modifica conform
anexei la prezenta hotarare.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se imputerniceste comisia locala de fond
funciar constituita la nivelul comunei Corbu.

Art.4 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei Prefectului
– judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un exemplar va fi
depus la dosarul sedintei, un exemplar la Cadastru si un exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 12 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.
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