
 

R O M A N I A           

JUDETUL CONSTANTA  
COMUNA OSTROV 
CONSILIUL LOCAL  

H O T Ă R Â R E 
Privind aprobarea trecerii în proprietatea  privată a comunei Ostrov a unor terenuri situate  în 

comuna Ostrov  
Consiliul local Ostrov , judeţul Constanţa ,întrunit în şedinţă ordinară, legal constituită la data 

de 16.05.2013; 

 Avand in vedere : 
- Cererea domnului Chirea Florentin inregistrata la primaria comunei Ostrov sub 

nr.1248/2404201  
- Referatul comisiei de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor si 

capitalurilor proprii numita prin Dispozitia nr. 368/26.11.2012 
- Raportul compartimentului de specialitate 
-     avizul comisiei de specialitate  
-     avizul de legalitate al secretarului comunei   ; 

 In temeiul  prevederilor  art. 4 in Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia ,prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public ; 

In conformitate cu prevederile  art. 36 alin.(2) lit.”c” şi art. 121  din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 In temeiul prevederilor art.  45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a comunei Ostrov, a unor terenuri identificate 
şi prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre si in planurile de situatie 
anexate. 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul 
urbanism şi fond funciar  şi biroul contabilitate în vederea inventarierii . 
 Art.3. Secretarul comunei  , va comunica prezenta hotărâre factorilor  interesaţi ,  Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Constanţa, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, şi va fi 
adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului .  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, o abtinere ,  din  14  
consilieri prezenti, din totalul de 15 consilieri, in functie. 

 
 
 
 

OSTROV      PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 
NR.31/16.05.2013    CARACASI MARCEL  
 
      CONTRASEMNEAZA, 
 
      SECRETAR – CRISAN SMARANDA  
 



 

 

R O M A N I A      Anexa la H.C.L. nr.31/16.05.2013 
JUDETUL CONSTANTA  
COMUNA OSTROV 
CONSILIUL LOCAL  
 
 
 
 
 

L I S T A 
Bunurilor (terenuri ) identificate în COMUNA OSTROV, care vor trece în proprietatea 

privată a COMUNEI OSTROV 
 
 
Nr.crt. Denumirea bunului Datele de identificare ale terenurilor care 

trec in proprietatea privată a comunei 
Ostrov  

Suprafaţa 
terenului  
mp. 

    1. Teren intravilan situat 
in comuna Ostrov , sat 
Ostrov, strada 
Cazarmii  nr.___ 
 

Localitatea  OSTROV , sat Ostrov, avand 
urmatoarele vecinatati : 
N – Sandu Eftimia 
V – Strada Cazarmii 
S – Trusca Claudiu 
E – Sandu Eftimia  

 
 
193 mp  

 
 
 
  
  
PRESEDINTE DE SEDINTA,     CONTRASEMNEAZA, 
 
 
CARACASI MARCEL     SECRETAR – CRISAN SMARANDA 


