
 JUDEłUL NEAM 
 COMUNA BORLEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

  H O T Ă R Â R E  
Privind modificarea HCL nr. 28/29.06.2010 

 
 
 Consiliul local al comunei Borleşti, judeŃul NeamŃ; 
 
 Având în vedere: 

- referatul întocmit de viceprimarul comunei, membru al Comisiei 
comunale de fond funciar, nota de fundamentare a primarului şi avizul 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Borleşti; 

- Decizia Civilă nr. 68/RC26.01.2010 definitivă şi irevocabilă pronunŃată 
de către Tribunalul neamŃ prin care se reconstituie în favoarea Parohiei 
Ruseni dreptul de proprietate pentru suprafaŃa de 14,96 ha teren agricol 
pe raza comunei Borleşti, judeŃul NeamŃ; 

- dispoziŃiile art.10 alin.2din Legea nr.213/1998 actualizată privind 
proprietate publică şi regimul acesteia; 

 -  prevederile Legii 213/1998 actualizată, privind proprietatea publică şi 
regimul acesteia, a Legii 1/2000, a Legii 247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăŃii şi justiŃiei, ale HG nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului 
privind procedura de constituire, atribuŃiile şi funcŃionarea comisiilor pentru 
stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, modificată şi completată prin 
HG nr.1832/2005, precum şi HG 1095/2005 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice a aplicare a titlului VII din Legea 247/2005; 
 
 În temeiul dispoziŃiilor art. 36 alin(5), pct. a şi ale art.45 alin(3) din Legea 
nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1 – Se modifică art. 1 din HCL nr. 28/29.06.2010 şi va avea următorul 
cuprins: „Se aprobă terecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei 
Borleşti a suprafeŃei de 14,96 ha teren păşune comunală din punctul „Lunca 



BistriŃei” înscrisă la poz.50 în inventarul bunurilor ce aparŃin domeniului public al 
comunei Borleşti aprobat prin HCL nr.2/25.01.2010”. 
 
 Art. 2. – Secretara comunei Borleşti va transmite autorităŃilor şi persoanelor 
interesate prezenta hotărâre. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Macovei Valeru 

 
 

                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                                     SECRETAR Staicu Cristina 

 
 

 
 
 
 
 
Nr.41/30.11.2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDEłUL NEAM 
 COMUNA BORLEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

H O T Ă R Â R E  
Privind modificarea HCL nr. 29/29.06.2010 

 
 
 Consiliul local al comunei Borleşti, judeŃul NeamŃ; 
 
 Având în vedere: 

- referatul întocmit de viceprimarul comunei, membru al Comisiei 
comunale de fond funciar, nota de fundamentare a primarului şi avizul 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Borleşti; 

- dispoziŃiile art.10 alin.2din Legea nr.213/1998 actualizată privind 
proprietate publică şi regimul acesteia; 

- prevederile Legii 213/1998 actualizată, privind proprietatea publică şi 
regimul acesteia, a Legii 1/2000, a Legii 247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăŃii şi justiŃiei, ale HG nr.890/2005 pentru aprobarea 
Regulamentului privind procedura de constituire, atribuŃiile şi 
funcŃionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor, modificată şi completată prin HG nr.1832/2005, precum şi 
HG 1095/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice a aplicare a 
titlului VII din Legea 247/2005; 

- Prevederile legii recunoştinŃei faŃă de eroii martiri şi luptătorii care au 
contribuit la victoria RevoluŃiei române din decembrie 1989, precum şi 
faŃă de persoanele care şi-au jertfit viaŃa sau au avut de suferit în urma 
revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr. 
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 În temeiul dispoziŃiilor art. 36 alin(5), pct. a şi ale art.45 alin(3) din Legea 
nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
 
 
 
 



H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1 – Se modifică art. 1 din HCL nr. 29/29.06.2010 şi va avea următorul 
cuprins: „Se aprobă terecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei 
Borleşti a suprafeŃei de 1 ha teren păşune comunală din punctul „Lunca BistriŃei” 
înscrisă la poz.50 în inventarul bunurilor ce aparŃin domeniului public al comunei 
Borleşti aprobat prin HCL nr.2/25.01.2010”. 
 
 Art. 2. – Secretara comunei Borleşti va transmite autorităŃilor şi persoanelor 
interesate prezenta hotărâre. 
 
 

Preşedinte de şedinŃă, 
 

Macovei Valeru 
 
 

                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                                     SECRETAR Staicu Cristina 

 
 
 
 

Nr. 45/30.11.2010 


