
  
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOSANI  

CONSILIUL LOCAL DOBÂRCENI  

 
 HOTARAREA nr .1 

privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol al terenului în suprafață de 152 m.p. 

situat în extravilanul Comunei Dobarceni, sat Dobarceni , în vederea construirii unei 

staţii de epurare necesară realizării obiectivului de investiţii ,,Infiintare Sistem de  

CANALIZARE  cu statie de epurare  in comuna Dobarceni , judetul Botosani,,  

 

Consiliul Local al Comunei Dobarceni, judetul Botosani; 

         Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Comunei Dobarceni prin care 

propune aprobarea scoaterii din circuitul agricol al terenului situat în extravilanul 

Comunei Dobarceni,  sat Dobarceni  situate in PC  nr.465, CF 51584, în suprafata de 152 

m.p. teren agricol, categoria de folosință pasune  și schimbarea categoriei de folosinţă a 

acestuia în teren curți-construcţii, pentru construirea unei Staţii de epurare necesară 

realizării obiectivului de investiţii ,, Infiintare Sistem de  CANALIZARE  cu statie de 

epurare  in comuna Dobarceni , judetul Botosani proiect aprobat prin  Hotararea nr ..17 

DIN 13 03 2017 privind aprobarea realizării investiţiei 

„Infiintare sistem de canalizare cu  statie de epurare in  Comuna Dobârceni, judetul 

Botosani” 

și aprobat de M.l..P.D.A. spre finanțare de la bugetul de stat prin PNDL II; 

Luând în considerație Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al       Primarului Comunei Dobarceni  precum şi Avizul Comisiilor de specialitate 

din cadrul Consiliului Local al Comunei Dobarceni; 

Ținând cont de prevederile  OUG nr 57 /2019 privind codul administrativ: 

- art.5, alin.(3), lit.g) din OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991, aprobată prin Legea nr.86/2014, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.92, alin.(2), lit.d) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republictă cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului MAPDR nr.897/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul 
documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol; 

În temeiul   dispozitiilor  , art.196  alin.1 lit. a  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ ; 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aproba scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 152 m.p.,-teren 

agricol, categoria de folosință pasune , situat în extravilanul Comunei  DObarceni  sat 

Dobarceni , identificat cu PC  nr.  465 CF 51584, aparținând domeniului privat  al Comunei 



  
 

Dobarceni , în vederea construirii unei Staţii de epurare în cadrul obiectivului de investiţii 

de utilitate publică ,, Infiintare Sistem de  CANALIZARE  cu statie de epurare  in comuna 

Dobarceni , judetul Botosani,,  

, proiect finanțat prin PNDL II ,conform Contract  de finantare nr.2086/12 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2018 si Act additional nr 1/2020. 

Art.2. Se solicită schimbarea categoriei de folosinţă a terenului menţionat la art.1 

din teren teren agricol, categoria de folosință, în teren curți- construcţii. 

Art.3. Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Dobarceni , cu 

atribuţii în domeniu va urmării aducerea la îndeplinire a prevederilor art.1 din această 

hotărâre. 

Art.4. Prezenta hotarare, va fi afişată pentru aducerea la cunostinţa publică şi va fi 

transmisă atât celor în cauză, cât şi Instituţiei Prefectului Judeţul Botosani , în vederea 

efectuării controlului de legalitate. 

 

               Presedinte de sedinta                                     Contrasemneaza 

                     Iliescu Monica                                            Secretar General 
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