ROMANIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEORGE ENESCU
Tel:0231.628103;Fax:0231.628.060;E-mail:pge_bt@yahoo.com
HOTARARE

Nr.29 din 27.03.2014
privind aprobarea protocolului între Municipiul Dorohoi şi
Comuna George Enescu
Consiliul local al comunei George Enescu, judeţul Botoşani,
întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 martie 2014, la convocarea primarului,
conform prevederilor art.39, alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată şi ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative;
analizând Expunerea de motive a Primarului comunei George Enescu prin care arată
necesitatea aprobării protocolului dintre Municipiul Dorohoi şi Comuna George Enescu
privind suprafaţa de 79,46 ha preluată prin H.C.J nr.211 din 16.04.1998, conform prevederilor
art.6, alin.(3) din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative şi raportul de specialitate al Compartimentului Registrul agricol,
având în vedere H.C.J nr.211 din 16.04.1998 privind preluarea suprafeţei de 79,46 ha
de la S.C PROAGRO S.A Dorohoi,
în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice
Locale si art.256 din Codul Fiscal,
în temeiul art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 - Se aprobă Protocolul dintre Municipiul Dorohoi şi Comuna George Enescu privind
suprafaţa de 79,46 ha preluată prin H.C.J nr.211 din 16.04.1998.
Art.2 - Compartimentul Registrul Agricol şi Compartimentul impozite şi taxe locale din
cadrul aparatului de specialitate al primarului va pune la dispoziţia Municipiului Dorohoi
proprietarii care deţin teren pe raza UAT Dorohoi în baza legilor fondului funciar, în
privinţa impozitării.
Art.3 - Primarul comunei şi compartimentele menţionate la art.2 răspunde de ducerea
la îndeplinire a prevederilor din prezenta hotărare.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local Sandu Ana
L.S
_______________________

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar Mariana ZVORĂŞTEANU
_____________________

Adoptată în şedinţa ordinară din 27 martie 2014.
Cu un număr de 12 voturi pentru din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie

