nolrtANn
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AT. COVTITNPT TARCAU

HOTARARE
privind inaintarea propun,erii dp modific+re pe cale administrativl
a unui titlu de proprietate
Consiliul local al comunei Tarcdu, jude{ul Neam{;
Cu respectarea prevederilor art. 59^i qi ale art.36 din Legea nr. 18/1991, republicatd, legea
fondului funciar, modificata qi cornpletatd, precum si Regul[mentului privind procedura de constituire,
atribuliile qi funclionarea comisiilor pentru stabilipea dreptufui de proprietate privati asupra terenurilor,
a modelului qi modului de atribuire a titlurilqr de proprietate, precum qi punerea in posesie a
proprietarilor;
Urmare a expunerii de motive a viceprimarului com$nei inregistratd sub nr" 8.842121.II.2016;
Analizdnd referatul nr. t3.892121.11.2016 a secretarlrlui comunei prin care se ardtd necesitatea
rectificdrii unui titlu de proprietatej precum gi doclument{ia ata atd;
Jindnd cont de prevederile Hotdrdrii nr. 10.739 dib 29.09.2016 privind modificarea, pe cale
administrativd,, a titlurilor de proprietate a comisiei judeferie pentru stabilirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor;
In temeiul art. 36 alin. (1) qi alin. (9) qi 4Ie art, 45 alin. (1) din Legea administraliei publice
locale nr.21512001, republicatd, cu modificdrile g! complet{rile ulterioare,

HOTARA$TE:
Art. 1

Se propune modificarea coloaneri

nr. 235127

.1

2 de,lapozilif4 din Ordinul Prefectului judetului Neam!

1.2001 cu privire la atribuirea in prdprietate a unor suprafefe de teren situate in

intravilanul comunei Tarcdu. in sensirl inscrieqii numelui gi prenumelui solicitanfilor

ca

fiind DAMIAN V. ION qi DAMIAN V. VALERIE in loc de DAMTAN ION 9i DAMIAN
VALERIA.

Art.2

Se propune modificarea qi completarea

titlului {e proprietate

601258114.02.2002 dupd cum

urmeazd:

1.

rectificarea numelor qi prenumolor propfietarilor din DAMIAN ION qi DAMIAN

vALEzuA in nAMr.qN V. rON

2,
Art.3

di

navrlArll v. vALERTE;

ad[ugarea codurilor numerice pprsonale iir dreptul numelor proprietarilor.

Prezenta hotdrdre va

fi

comunicatd pepsoanelor interesate, primarului comunei qi Institufiei

Prefectului judejului Neam! prin interrrrediul secfetarului unit6{ii administrativ-teritoriale.
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Contrasemneazd pentru legalitate,
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Nr. 62 din 25 noiembrie 2016
N

umdr consilieri locali in funclie
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Hotdrdrea a fost adoptatd in gedinla ordinqrd a Consiliului local al comqnei Tarcf,u
cu un numdr de 12 voturi pentru, 0 ablineri qi 0 voturi tmpopriv6 din tot4lul de 12 consilieri prezenli

t-.--^-.

