
CONSILIUL LOCAL
ALEXANDRU ODOBESCU

       ROMÂNIA   

         
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI                  
 
Cod 917007, comuna Alexandru Odobescu, jud. Călăraşi, România    cod fiscal : 3966281 

H O T Ã R Â R E  
cu privire la constatarea apartenentei unui numar de 3(trei) imobile (teren arabil intravilan) la domeniul privat al 

comunei Alexandru Odobescu 

Consiliul local  Alexandru   Odobescu , întrunit în sedinta  ordinarã din data de 30-09-2013. 

Având în vedere: 
-referatul nr.2604/17.09.203, al domnului viceprimar Dinu Gheorghe prin care propune constatarea 
apartenentei la domeniul privat al Comunei Alexandru Odobescu a unui numar de 3(trei) imobile (teren arabil 
intravilan)  cu o suprafata totala de  de 32.720 mp teren arabil intravilan situat astfel: 1, 00 ha in tarla 58 arcela 15; 
1,00 ha teren arabil intravilan in tarla 58  parcela  16  si suprafata de  1,2720  ha    teren arabil intravilan situat in 
tarla 58  parcela 17, teren ce apartine    Consiliului Local Alexandru Odobescu 
-avizul favorabil al comisiei juridice si de disciplina din cadrul Consiliului local 
-prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionalã în administratia publicã. 
-prevederile art.36,alin 2 ,lit.c ,din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicatã; 
în temeiul art.45,alin I din Legea administratiei publice locale nr.215/2001-republicatã. 

H O T Ã R Ã S T E :  

 
Art.1(1) Se constata apartenenta la domeniul privat al comunei Alexandru Odobescu a  imobilului   teren arabil 
intravilan in suprafata de  10.000 mp situat în  sola 58 , parcela 15, satul Nicolae Balcescu, comuna Alexandru 
Odobescu, judetul Cãlãrasi, cu urmãtoarele vecinãtãti: 
NORD- TEREN PRIMARIE 
VEST-DRUM 
EST- TEREN PRIMARIE P16 
SUD - DRUM 
Art.1(2) Se constata apartenenta la domeniul privat al comunei Alexandru Odobescu a  imobilului   teren arabil 
intravilan in suprafata de  10.000 mp situat în  sola 58 , parcelele 16 satul Nicolae Balcescu, comuna Alexandru 
Odobescu, judetul Cãlãrasi, cu urmãtoarele vecinãtãti: 
NORD- TEREN PRIMARIE  
VEST-TEREN PRIMARIE P15 
EST- S.C. INDEPENDENTA S.A 
SUD – DRUM 
Art.1(3) Se constata apartenenta la domeniul privat al comunei Alexandru Odobescu a  imobilului   teren arabil 
intravilan in suprafata de  12.720 mp situat în  sola 58 , parcelele 17 satul Nicolae Balcescu, comuna Alexandru 
Odobescu, judetul Cãlãrasi, cu urmãtoarele vecinãtãti: 
NORD- TEREN PRIMARIE+ TUDOR  B ION  
VEST-TEREN PRIMARIE 
EST- DC .22. 
SUD – S.C.INDEPENDENTA S.A 
Art.2 Primarul comunei v-a duce la indeplinire prevederile prezentei 
Secretarul primãriei va comunica prezenta celor interesati. 

Presedinte  sedintã. Contrasemneazã Secretar, 

Nr. 26 
Adoptatã la comuna Alexandru Odobescu 
Astãzi 30.09.2013 
Adoptatã cu 10  voturi pentru , împotrivã nu, abtinere nu .



 


