
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL TELEORMAN 

COMUNA BLEJEȘTI 

      H O T A R A R E 

Privind modificarea HCL  Blejesti  nr. 26 din 09 noiembrie 2004 privind trecerea in 

proprietatea privata a comunei si in administrarea Consiliului Local Blejesti a suprafetei de 

1,1955 ha in urma desfiintarii fostei Cooperative agricole de productie Blejesti  

            

 Consiliul Local al Comunei  Blejeşti, judeţul Teleorman, întrunit in şedinta ordinară din data 

de     27 august 2021, avand in vedere: 

 - referatul de aprobarea al primarului comunei Blejeşti, înregistrată la nr 6607 din 23 august 

2021;  

 - raportul compartimentului de specialitate  înregistrat la nr. 6608 din  23 August  2021 ; 

-procesul verbal nr.6606/23 august  2021 al comisiei speciale pentru intocmirea inventarului 

bunurilor care alcatuiesc domeniului privat al comunei Blejeşti 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Blejeşti; 

 -prevederile Legii nr.7/1996, a cadastrului si publicităţii imobiliare, republicare 3, cu 

modificările si completările ulterioare; 

In  baza  prevederilor, art.84 alin.(5), art. 354-357  din  O.U.G. nr.57/2019  privind  Codul 

Administrativ, cu modificarile si  completările  ulterioare,  ale  art 7, alin (2), art.555,alin (1) , art 557, 

alin (1 ) si alin (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificarile si 

completarile ulterioare, ale   Legii  nr.273/2006 privind  finanţele  publice  locale, cu  modificările  şi  

completările  ulterioare,  

-HCL Blejeşti nr. 26 din 09.11.2004 privind trecerea in proprietatea privata a comunei si in 

administrarea Consiliului Local Blejesti a suprafetei de 1,1955 ha in urma desfiintarii fostei 

Cooperative agricole de productie Blejesti 

-prevederile HG nr. 392/2020 privind aprobarea normelor tehnice pentru intocmirea 

inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, al oraselor , al 

municipiilor si al judetelor  

 În temeiul prevederilor,  art.129 alin.(1), alin.(2) lit.”c”,  art.139  alin.(3) lit.”g”  şi  art.196 

alin.(1) lit.”a”  din O.U.G. nr.57/2019  privind  Codul Administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 



Art.I- Se modifica HCL  Blejesti  nr. 26 din 09 noiembrie 2004 privind trecerea in 

proprietatea privata a comunei si in administrarea Consiliului Local Blejesti a suprafetei de 

1,1955 ha in urma desfiintarii fostei Cooperative agricole de productie Blejesti ,  dupa cum 

urmeaza: 

Titlul hotararii se modifica astfel : trecerea in proprietatea privata a comunei si in 

administrarea Consiliului Local Blejesti a suprafetei totale de 1,0973 ha in urma desfiintarii 

fostei Cooperative agricole de productie Baciu   

Articolul nr. 1 la Hotararea Consiliului Local Blejesti nr. 26/ 9 noiembrie  2004,  se 

modifica astfel : 

Art. 1. Se trece in proprietatea privata a comunei Blejesti si in administrarea 

Consiliului Local al comunei Blejesti, suprafata de 1818 mp teren intravilan , pe care este 

amplasata  constructie anexa in suprafata de 180 mp, a S.A. Posta Veche BACIU   

Localizare : comuna Blejesti, sat Baciu, tarla 11, parcela 584/1, strada Mateesti, nr. 

15, judet Teleorman  , vecini Nord –Nr cadastral 24088, Est-Strada Mateesti, Sud- Strada 

Mateesti, vest- nr. Cadastral 20277 ; teren in suprafata de 1818mp  

Art.II. Celalalte articole raman neschimbate . 

Art III. Primarul comunei Blejeşti prin compartimentele de specialitate , din subordine  

asigura punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. IV. Secretarul Comunei Blejești va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei, în 

condițiile legii, și o va comunica în termen legal Primarului Comunei Blejești,  Instituției 

Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificare legalitaţii, Consiliului Judeţean Teleorman 

si Compartimentelor Registru agricol si Urbanism, Compartimentul financiar contabil impozite 

si taxe din cadrul Primariei comunei Blejeşti.  

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                           DR .  Andrei Mirela                                                                                      Contrasemnează, 

 SECRETAR GENERAL, 

                            Burcea Adriana  
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Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi “pentru”, - voturi “împotriva”, -  voturi “abtineri, 

din totalul de 13 consilieri in functie din care 11 prezenti 


