
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PĂRSCOV 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind trecerea din domeniul  public al  comunei Pârscov in domeniul 
privat al comunei Pârscov si administrarea Consiliului local al comunei 
Pârscov a imobilului teren in suprafata de 1132 mp  situat in comuna 
Pârscov  , sat Pârscov- intravilan , inscris in cartea funciara nr .21569 

comuna Pârscov , nr.cadastral nr.21569 

Consiliul local al comunei Pârscov , 

Având in vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului comunei Pârscov , inregistrata 
la nr.2288/05.04.2019; 

- Raportul de specialitate al compartimentului agricol si 
administrative inregistrat la nr.2289/05.04.2019 ; 

- Prevederile art.36 alin.(1) din Legea 18/1991 , privind fondul 
funciar ,republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art.4 din Legea 213/1998 ,privind proprietatea 
publica si regimul juridic al acesteia cu completarile si 
modificarile ulterioare ; 

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local al comunei Pârscov inregistrate la 
nr.2593/18.04.2019; 

In temeiul art.36 alin.(1) si alin.(2) lit.(c) si art.45 din Legea 215/2001 
privind admnistratia publica locala , republicata , cu modificarile si 
completarile ulterioare 

                    HOTĂRĂȘTE : 

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al comunei Pârscov , 
in domeniul  privat al comunei Pârscov și în admnistrarea Consiliului local 
al comunei Pârscov , a imobilului teren in suprafata 1132 mp curți 
construcții , situată in intravilanul satului Pârscov , comuna Pârscov , 
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inscris in CF - 21569 – comuna Pârscov , nr.cadastral- 21569 , tarla 189. 

         Art.2. Hotărârea prezenta  va fi adusa la indeplinire de Primarul 
comunei Parscov . 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul comunei 
Pârscov persoanelor si institutiilor interesate. 

Presedintele sedintei , 

 

Consilier Bălănescu Tudora 

Părscov, 18 aprilie 2019. 

Nr.18. 

Contrasemneaza , 

Secretar , Neculai Calen 
	

	

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Pârscov in sedinta ordinara din 
data de 18.04.2019  , cu respectarea prevederilor art.45  din Legea 215/2001 a administratiei 
publice locale , republicata si actualizata , cu un numar de voturi 15 pentru , - abtineri   si - voturi 
impotriva , din numarul total de 15 consilieri in functie si 15 consilieri prezenti la sedinta. 
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