
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE SUS 
CONSILIUL  LOCAL  

HOTARAREA  nr. 5/2014  
privind includerea  in  domeniul privat al  comunei Muntenii  de  Sus  a  
suprafetei  de 1000 m.p.  teren intravilan   

 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a)  art. 121 alin. (1) și alin. (2) si art. 136, alin. (1) si (2) din Constituția 

României, republicată; 
b) art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 21 lit. a) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
d) art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică; 
e) Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
f) art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c),  art. 45 alin. (3) teza a II-a şi art. 119, 121 

alin. (1) si  alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

g) Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general 
de urbanism, republicată;  

h) Hotararea  Consiliului Local  Tanacu nr. 22 privind  concesionarea  unor 
loturi  de  teren  in  localitatea  Satu-Nou in  vederea  construirii  de  locuinte; 

i) Hotararea Consiliului  Local Muntenii de Sus nr.5/2007   privind aprobarea 
domeniului privat al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui; 

j) Legea  nr.  84/2004 pentru  infiintarea  unor  comune; 
k) art. 36, alin.(1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata,  cu 

modificarile si completarile  ulterioare; 
luând act de: 

a) expunerea  de  morive  a  primarului comunei Muntenii  de Sus, în calitatea 
sa de iniţiator,  calitate acordată de prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale 
art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Muntenii  de Sus,   

c) raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local  de organizare, 
dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi 
privat al comunei, protecţia mediului înconjurător, 

în temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

   Consiliul local al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui; 
 

                                         H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art. 1. - Se aproba includerea  in  domeniul privat al  comunei Muntenii  de  

Sus  a  suprafetei  de 1.000 m.p.  teren intravilan,  situat intre  urmatoarele  vecinatati: 



Nord –Mocanasu Maricel, Sud –Bercuta Ioan, Est –Drum  Satesc, Vest –pasune 
comunala,  conform planului  de  amplasament  si  delimitare  a  imobilului, anexa,  
care face parte integranta din prezenta hotarare . 

Art. 2. – Consiliul  Local  al  comunei Muntenii  de Sus  isi  insuseste  
Hotararea  Consiliului Local  al comunei Tanacu nr. 22/2000 privind  concesionarea  
unor loturi  de  teren  in  localitatea  Satu-Nou in  vederea  construirii  de  locuinte si   
Contractul  de  concesiune nr. 4/20.11.2000 incheiat  intre  Consiliul Locat  Tanacu   si  
Mocanasu  A. Ion. 

Art. 3. – Inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei Muntenii de  
Sus  se va modifica in mod corespunzator si compartimentul  de  urbanism si  
amenajarea  teritoriului   din cadrul  primariei va  duce  la  indeplinire  prevederile  
prezentei  hotarari. 

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Muntenii de 
Sus, prefectului judeţului Vaslui şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare la sediul 
Primariei  si Consiliului Local   Muntenii  de Sus. 

         Muntenii  de Sus,  17  ianuarie 2014 
 

PRESEDINTE  DE SEDINTA         
       EUGEN BIRSAN               SECRETARUL COMUNEI  

Contrasemneaza: 

                   (cu exercitare temporara de atributii), 
           MONICA  BURGHELEA 
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