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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui schimb de terenuri între comuna Ostrov  şi AF VASILE 

ISMAIL BIRAU NICOLAE GABRIEL 

 

CONSILIUL LOCAL OSTROV, 

Întrunit în şedinţă ordinară, din data de 10.10.2013 

Având în vedere : 

           - proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Ostrov ; 

  - raportul compartimentului de specialitate  

  - expunerea de motive a primarului  

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Ostrov nr.44/06.04.2012, privind 

însuşirea inventarului domeniului privat al comunei Ostrov; 

- prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  - „Documentaţia cadastrala necesara 

  - „Raportul tehnic de evaluare”, întocmit pentru suprafata  de teren de 484 mp. 

situata in comuna Ostrov, intravilan,  proprietatea tabulara a AF VASILE 

ISMAIL BIRAU NICOLAE GABRIEL , de expertul tehnic judiciar si evaluator 

imobiliar, ing.Olescu Alin Ionut ; 

  - „Raportul tehnic de evaluare”, întocmit pentru suprafata de teren de 1.000 

mp. domeniu privat, situata in comuna Ostrov de expertul tehnic judiciar si 

evaluator imobiliar, ing.Olescu Alin Ionut ; 

          - imobilul teren, proprietatea comunei Ostrov, domeniu privat, nu face 

obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de 

restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul 

funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate 



în mod abuziv de Statul Român, în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, 

nu sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul vreunui litigiu. 

          - faptul ca valoarea terenurilor ce vor face obiectul schimbului, rezultata 

in urma intocmirii rapoartelor tehnice de evaluare, este aproximativ egala si nu 

necesita alte plati pentru echivalararea acestora, 

          - raportul  de specialitate 

           În temeiul dispoziţiilor art.36(2), lit.”b”, alin.(5), lit.”c”, art.44(1) şi 

art.45(3), din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare, 

 

                                                  HOTĂRĂŞTE: 

 

 ART.1 Constata ca terenul in suprafata de 1.000 mp situat in Ostrov, apartine 

domeniului privat al comunei Ostrov inscris in Anexa la HCL nr.44/06.04.2012 , 

pozitia 31. 

 ART.2.- Se însuşesc   „Raportele  de evaluare”, întocmite pentru suprafata 

totala de teren de 484 mp. proprietatea tabulara a AF VASILE ISMAIL BIRAU 

NICOLAE GABRIEL si pentru suprafata de 1.000 proprietatea comunei Ostrov 

de  evaluator imobiliar, ing.Olescu Ionut Alin ,  prezentate în anexa nr.1, care 

face parte integranta din prezenta hotărâre. 

 ART.3.-  Se aprobă schimbul de terenuri între comuna Ostrov  şi AF VASILE 

ISMAIL BIRAU NICOLAE GABRIEL, astfel: 

-          Comuna Ostrov  cedează terenul în suprafaţă de 1.000 mp, domeniu 

privat al localităţii, identificat conform planului de situaţie prezentat în anexa 

nr.2 la prezenta hotărâre, cu o valoare de 3.110 ron şi primeşte terenul 

proprietate a AF VASILE ISMAIL BIRAU NICOLAE GABRIEL 

 -        AF VASILE ISMAIL BIRAU NICOLAE GABRIEL cedează terenul în 

suprafaţă de 484 mp. situata in comuna Ostrov,  intravilan, strada 1 Mai nr.21 

proprietatea lor, conform planului de situaţie prezentat în anexa nr.3  cu o 

valoare de 3049,20 ron şi primeşte terenul proprietate comuna Ostrov . 



         ART.4.-Se împuterniceşte Primarul comunei Ostrov pentru semnarea 

tuturor documentelor ce decurg din schimbul de terenuri stabilit la art.3 din 

hotărâre. 

    ART.5. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează  primarul comunei Ostrov, biroul financiar-contabil si   

compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului  

   ART.6. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija 

secretarului comunei  şi secomunica , către : 

 Instituţia Prefectului, Judeţul Constanta ;AF VASILE ISMAIL BIRAU 

NICOLAE GABRIEL, Biroul financiar-contabil;   Compartimentul urbanism si 

amenajarea teritoriului; 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi din totalul de 

11 consilieri prezenti, din totalul de 15 consilieri in functie. 
 
 
 

OSTROV      PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 
NR.48/10.10.2013     DUDA CLAUDIA MONICA  
 
       Avizat pentru legalitate, 
 
       Secretar – CRISAN SMARANDA  
 


