
ROMANIA 
JUDEDTUL GORJ 
COMUNA PADES 
CONSILIUL LOCAL 

H O T A R A R E Nr. £ 
privind aprobarea sumei de 200.000 lei necesară pentru prestări servicii cu o firmă autorizată in 

vederea întocmirii documentaţiilor tehnice pentru reconstituirea dreptului de proprietate privata 
asupra terenurilor forestiere si agricole in conformitate cu prevederile legilor fondului funciar, pana 

la emiterea titlurilor de proprietate 
Consiliul local al comunei Pades,judeţul Gorj; 

Având in vedere: 
-Expunerea de motive la proiectul de hotarare ; 
-Raportul compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei; 
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate; 
-Hotararea Consiliului local al comunei Pades,judeţul Gorj Nr.68 din 16.12.2015 privind 

aprobarea modificării organigramei si a statului de funcţii ale aparatului de specialitate ale 

primarului comunei Pades,judeţul Gorj; 
-Hotararea Consiliului local al comunei Pades nr.10 din 15.02.2016 privind aprobarea bugetului 

local pe anul 2016; 

-Prevederile Legii Nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei,precum si 

unele masuri adiacente; 
-Prevederile Hotararii Guvernului Nr.890/2005 privind aprobarea Regulamentului privind 

procedura de constituire,atributiile si funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privata asupra terenurilor,a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, 
precum si punerea in posesie a proprietarilor; 

-Ordinul ANCPI nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare ,recepţie si înscriere 

in evidentele de cadastru si carte funciară. 
In temeiul art.45(l) si art,115(l) lit.b din Legea. Nr.215/2001 republicata ,privind administrata 

publica locala,cu modificările si completările ulterioare, 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art 1 Se aproba suma de 200.000 lei necesară pentru prestări servicii in vederea întocmirii 
documentaţilor tehnice pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 
forestiere si agricole din comuna Pades, in conformitate cu prevederile legilor fondului funciar,pana 

la emiterea titlurilor de proprietate. 
Art 2 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de către primarul comune, 

Pades(presedintele comisiei de fond funciar Pades) , personalul din compartimentele de specialitate 
ale acestuia ,respectiv financiar-contabil si agricultură ,fond funciar,precum si administratorul firmei 
specializate. . 

Această hotarare a fost adoptată în şedinţa ordinara din 18 iulie 2016, cu un nr.10 voturi pentru SI 

2 abţineri,din totaluJ^e43^Qnsilieri in funcţie. 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, \ Contrasemnează,Secretar comuna, 

'Shasulon Arginta^u Nită 


