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H O T A R A R E A Nr.12
din 19 martie 2010.
Privind
aprobarea efectuarii unui
schimb de teren proprietatea comunei
Rastolita,situat in extravilanul satului
Iod,cu o suprafat^a de teren in echivalent
proprietatea unei persoane fizice.
Consiliul local al comunei Rastolita,intrunit in sedin^a ordinara de lucru in
data de 19 martie 2010;
Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei si
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
Jinand cont de faptul ca prin expunerea de motive primarul
comunei Rastolita,a precizat ca prin Hotararea Consiliului local nr.15
din 27 aprilie 2007,s-a aprobat intocmirea unui studiu de oportunitate
si intocmirea unei documentatii de lotizare in vederea efectuarii unui
schimb de teren avand categoria de folosin^a ,,Pasune" situat in pasunea
comunala Valea lodului,proprietatea comunei Rastolita,situat in extravilanul satului
Iod,cu aceiasi suprafata de teren avand categoria de folosinta ,,fanete",proprietatea
numitului §endrea Vasile domiciliat in comuna Vatava;
In baza solicitarii Asociatiei Proprietarilor de padure prin Ocolul
silvic Cerbul Carpatin ,prin referatul depus la sedinta consiliului
local din data de 27 aprilie 2007,prin care s-a solicitat efectuarea unui schimb de
teren ,in vederea infiintarii unei pepiniere silvice,necesara producerii de puieti
pentru reimpadurirea unor suprafete de teren proprietatea comunei,terenul indentificat
are suprafata de 4.589 m.p. este proprietatea numitului §endrea Vasile si se afla in
locul numit ,,Porcu" .
Jinand cont de Studiu de oportunitate intocmit de primarul comunei
si de Caietul de sarcini intocmit de primarul comunei care fac parte
integrants din hotarare ;
In temeiul prevederilor art.36 alineat 2,litera ,,c",alineat 5 litera ,,b" din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata si modificata ;
H O T A R A g T E :
Art.1. Se aproba efectuarea unui schimb de teren in suprafata de 4.589
m.p. intre Comuna Rastolita si Sendrea Vasile persoana fizica
Art.2. Se aproba intocmirea documentatiei pentru dezmembrarea terenului
proprietatea comunei .Terenul proprietatea comunei are categoria de folosinta
,,pasune" ,face parte din trupul de pasune ,,Valea lodului", se afla situat in
extravilanul satului lod ,va avea suprafata de 4.589 m.p..Terenul numitului
Sendrea Vasile are suprafata de 4.589 m.p. si se afla situat in satul
Rastolita,locul numit ,,Porcu".
Art.3. Primarul va semna contractul
de schimb
cu respectarea
prevederilor Legii Oficiului Cadastrului si Publicitatii Imobiliare.

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari
se incredinteaza primarul
comunei Rastolita.
PRE§EDINTE EJE^EDINTA
Lirca

Contrasemneaza
-secretarConstantin Oprica

