ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 200/20.10.2017
privind actualizarea si completarea unor pozitii globale din HCL nr. 135/21.06.2017
privind „ Insusirea inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniului public al
Comunei Frecăţei”
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei si avizul
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Ţinând cont de:

- art. 119-120 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 3, alin (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
- HG nr. 548/1999 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru alicarea Legii
213/1998;
În temeiul prevederilor art. 36 , alin. (1), alin. (2), lit. (c), alin. (9), art. 45 alin.(3),
art. 115, alin. (1), lit. (b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. – Se aproba inventarierea in domeniul public al comunei Frecatei, judetul Tulcea,
precum si detalierea unor drumuri din intravilanul satului Cataloi, dupa cum urmeaza:
In intravilanul satului Cataloi, comuna Frecatei, judetul Tulcea, astfel:
- Ds 135 - Drum satesc in suprafata de 979 m.p.,
Art. 2. Se detaliza pozitia globala nr. 298 din anexa nr. 1 la HCL nr. 135/21.06.2017
privind insusirea bunurilor care apartin domeniului public al comunei Frecatei, evidentiat
astfel:
NR.
CRT
0
1

Poz Nr./
Data
Inreg
1
1.3.7.

Denumirea bunului

2
DS 621/1

Elemente de identificare

3
sat Cataloi, T44 . P 621. S = 1,2133
ha, nr.cad.31664,CF 31664

Anul
doban
dirii

Valoarea de
inventar

4
0

5
0

Şituatia
juridica sau
dupa caz
actuala
6
Legea
213/1998

Art. 3. Se detaliza pozitia globala nr. 2 din anexa nr. 1 la HCL nr. 135/21.06.2017 privind
insusirea bunurilor care apartin domeniului public al comunei Frecatei, evidentiat astfel:
NR.
CRT.
0
1

Poz Nr./
Data
Inreg
1
1.6.2.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

2
Şcoala generala nr.2
Cataloi + magazie +
gradinita + grup sanitar şi
teren aferent

3
- construcţie din cărămidă,
parchet. învelită cu tablă. T31, Cc
1390, A 1391, nr. cad. 32827, CF
32827
- vecini: N – str.Şcolii (drum
comunal) – nr.cad.32153 și
str.Socului (drum comunal) –
nr.cad.32125
V – str.Salcâmului (drum
comunal) – nr.cad.32067
S – Dumitrache Georgeta
E – Burada Gherghina –
nr.cad.184/1
- teren aferent = 7.739 m2
- supr.constr. la sol Şcoala
(C1) = 267 m.p.
- supr.constr. la sol
Grădinita (C2) = 131 m.p.
- supr.constr.la sol magazie
(C3) = 48 m.p.
- supr.constr.la sol grup
sanitar (C4) = 51 m.p.
- Total supr.constr. la sol =
497 m.p.

Anul Valoare
doban
a de
dirii inventar
4
1965

5
552.180.
00

88.500,0
0

Şituatia
juridica sau
dupa caz
actuala
6
Legea 213 /
1998

Art. 4. Se detaliaza pozitia globala nr. 15 din anexa nr. 1 la HCL nr. 135/21.06.2017
privind insusirea bunurilor care apartin domeniului public al comunei Frecatei, evidentiat
astfel:

NR.
CRT

Poz Nr./
Data
Inreg

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul
doban
dirii

Valoarea de
inventar

3
- constructie caramida. parchet.
invelitoare tablă. T16. Cc 590 (lot 3)
- vecini: N – lot 2 (nr.cad.34019)
V – nr.cad.32542
S – nr.cad.30203
E – nr.cad.30218
- teren aferent = 1992 m2
- supr.constr. la sol Şcoală (C1)
= 484 m2;
- T16. Cc 590 (lot 2)
- vecini: N – lot 1 (nr.cad.34021)
V – nr.cad.32542
S – lot 3 (34020)
E – nr.cad.30218
- teren aferent = 1572 m.p.

4
1965

5
848.444,56

1965

-

0
1

1
1.6.2.

2
Şcoală nr.2 Frecăţei şi
teren aferent

2

1.6.2.

Teren Sport Şcoală
nr.2 Frecăţei

3

1.6.2.

Grădinița Frecăţei şi
teren aferent

Şituatia
juridica sau
dupa caz
actuala
6
Act de dezlipire
aut.sub
nr.1441/10.10.
2017

Act de dezlipire
aut.sub
nr.1441/10.10.
2017

- constructie caramida. parchet.
2016
Act de dezlipire
invelitoare tablă. T16. Cc 590 (lot 1)
aut.sub
- vecini: N – str.Plopului (drum
nr.1441/10.10.
comunal)
2017
V – nr.cad.32542
S – nr.cad.34019
E – Bolentin Sandu
- teren aferent = 1460 m.p.
- supr.constr. la sol Grădinița
Frecăţei (C1) = 301 m.p.;
Art. 5. Inventarul domeniului public al Comunei Frecatei se va modifica si completa in mod
corespunzator.
Art. 6. Prezentul proiect de hotărâre va fi făcut public prin afişare la sediul instituţiei publice conform
reglementărilor legale.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 13 consilieri
locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
Consilier local,
Secretar,

