
ROMÂNIA                                                  
JUDEŢUL BACĂU  
COMUNA COLONE ŞTI  
CONSILIU LOCAL       
 

HOTĂRĂRE 
privind convocarea adunarii proprietarilor de teren din comuna Coloneşti, in vederea 

desemnarii unui reprezentant ai acestora in Comisia Comunala de Fond Funciar Coloneşti  
 
Consiliul Local al comunei Colonesti judetul Bacau întrunit în sedinţă ordinară din data de 
25.03.2013; 
Avand in vedere: 
Cererea d-lui Bîlcu Gheorghe nr. 1180 din 07.03.2013 prin care solicită înlocuirea sa în Comisia 
comunală de fond funciar; 
- necesitatea completarii Comisiei Comunale de Fond Funciar Colonesti ca urmare a domnului 
Bîlcu Gheorghe, membru in Comisia comunala de Fond Funciar Colonesti; 
Expunerea de motive intocmita de domnul primar Mîrzac Iancu Valentin primarul comunei 
Colonesti privind desemnarea de catre Consiliul Local Colonesti a unui reprezentant si inlocuirea 
Bîlcu Gheorghe, membru in Comisia comunala de Fond Funciar Colonesti;                         
Raportul secretarului comunei Colonesti d-l Brandiu Ionel privind privind desemnarea de catre 
Consiliul Local Colonesti a unui reprezentant si inlocuirea Bîlcu Gheorghe, membru in Comisia 
comunala de Fond Funciar Colonesti;  
- prevederile art. 12 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- prevederile art. 2 din  Anexa nr. 1 la H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind 
procedura de constituire, atributiile si functionarea 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, cu modificarile si completarile ulterioare; 
În temeiul art. 45  alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificarile  si completarile ulterioare;        
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 . Se convoaca adunarea proprietarilor de teren din comuna Colonesti judetul Bacau, in 
vederea desemnarii unui reprezentant ai acestora in Comisia Comunală de Fond Funciar Colonesti, 
in ziua de 07.04.2013, ora 13,00, la Caminul Cultural Colonesti judetul Bacau. 
Art.2.  Dacă nu se întruneşte majoritatea proprietarilor adunarea va fi reprogramată pentru data de 
14.04.2013 ora 13,00 la Căminul Cultural Colonesti. 
Art.3.  Adunarea proprietarilor de teren din comuna Colonesti va fi legal constituita daca este 
prezenta majoritatea din numarul acestora. 
Art.4.  Hotararea privind alegerea reprezentantilor proprietarilor in Comisia Comunala de Fond 
Funciar Colonesti se adopta cu majoritate simpla. 
Art.5.  Presedintele Comisiei Comunale de Fond Funciar Colonesti va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
Art.6 . Secretarul comunei Colonesti va comunica în copie prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului 
judeţul- Bacău, primarului comunei Coloneşti, membrilor Comisiei comunale de Fond Funciar;  
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                         Condurat Carmen Adina                                            contrasemnează 
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