
ROMÂNIA 
JUDEȚUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJESTI 
HOTĂRÂRE 

Privind: declararea dreptului de proprietate privată a comunei Blejesti  ,  asupra 

terenului intravilan în suprafaţă totala de 107980 mp.  

 
Consiliul Local al comunei Blejesti, județul Teleorman, avand in vedere , 
referatul de aprobare al primarului  comunei Blejesti  nr. 3335 /02.05.2022 ; 

-   raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.  3336 / 02.05.2022 ; 

-   avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Blejesti  ; 

-   plan de amplasament si delimitare imobil Scara  1: 2000 , situat in Blejesti , Tarla 69, 

Parcela 529 , efectuat de catre SC Geomatics Integrated Services SRL la data de martie 

2022; 

-  plan de incadrare in zona ; 

-  prevederile art.6 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare;  

-  prevederile art.553 alin.(1) și art.557 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile art.129 alin.(2), lit.”c”, alin.(14), art.354, art.355 din O.U.G. nr.57/2019 

pprivind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
In temeiul, art.129, alin (1) si alin.(2),lit.c , si alin (14), art.139 alin.(1) 
şi art. 196, alin. (1), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, 

HOTĂRĂȘTE: 
Art.1 -Se declară bun proprietate privată a comunei Blejesti , si se aproba 

inscrierea in  patrimoniul unităţii administrativ teritoriale comuna Blejesti ,a imobilului 

teren intravilan  în suprafaţă totala de 107.980 mp. , situat în intravilanul comunei 

Blejesti , sat Blejesti , Tarla 69 , Parcela  529 , având ca vecinătăţi la Nord – islaz, nr. 

Cadastral 23761, la Sud – DJ 601, nr. Cadastral 20936, la Est – DJ 601, Nr.cad.20936; 

nr. Cadastral 23761; la Vest – drum de exploatare, nr. Cadastral 20173. Terenul este 

identificat conform Anexa nr.1 - plan de amplasament şi delimitare imobil Scara 1:2000 

si conform anexa nr.2 - plan de incadrare in zona Scara 1: 5000 ,  care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  Se aprobă intocmirea documentațiilor tehnice necesare la OCPI Teleorman 

pentru avizare, recepție și inscrierea in evidentele de carte funciară a imobilului teren 

intravilan . 

Art.3 După inscrierea in Cartea funciară, Compartimentul Financiar Contabil, 

impozite și taxe impreună cu Compartimentul Registru agricol, urbanism si Compartimentul 

Cadastru,Mediu si Stare civila din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Blejesti , vor completa in mod corespunzător inventarul bunurilor ce aparțin domeniului 

privat al comunei Blejesti, cu bunurile prevăzute in prezenta hotărâre.  

Art.4 Primarul comunei Blejesti , prin compartimentele din subordinea sa, va 

asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.5  Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în 

condiţiile prevăzute de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare. 



Art.6 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului 

Teleorman în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate , primarului comunei 

Blejesti  si va fi adusă la cunoştinţă publică, în termenul prevăzut de lege, prin afişare la 

avizierul Primăriei Blejesti si pe site ul institutiei. 

 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           
Contrasemnează, 
       Ciobanu Nicoleta                         SECRETAR 
GENERAL  
                                                        Burcea Adriana  
 Comuna Blejesti 
Hotărâre Consiliul local nr.30 /27.05.2022 
Hotărârea a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Blejesti, în ședința de ordinară, din data de 
27.05.2022,  cu 13 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, -„abţineri” , din totalul de 13 consilieri prezenți la 
ședință. 

 

 

 


