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                                                      HOTĂRÂREA nr. 46 

privind atribuirea  în folosință gratuită Parohiei  II  Muntenii de Jos   a  suprafaței   de  1500 m.p. 

teren intravilan situat  în T 27, parcela nr.  998/7/1 cu număr cadastral 77090 , proprietatea privată  

a  U.A.T. Muntenii de Jos,  pentru construirea  unui  lăcaș de cult   

 

  Consiliul local al   comunei Muntenii de Jos, jud. Vaslui, întrunit  în ședință ordinară  la data de  

29.04.2022, 

Având în vedere : 

- cererea  preotului paroh Cristea Constantin  din cadrul   Parohiei  II  Muntenii de Jos ,   

prin care solicită atribuirea  în folosință gratuită unei suprafețe de  teren   pentru   edificarea  unui  
lăcaș de cult,  

- referatul  de  aprobare al  primarului  înregistrat cu  nr. 4390/20.04.2022 prin  care  este de  

acord cu atribuirea    imobilului  în folosință gratuită , 

-  raportul compartimentului  de resort   din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al primarului   

și  avizul  comisiei   de specialitate  din cadrul  consiliului  local  prin care se avizează  favorabil  proiectul 

de  hotărâre, 

- prevederile  art. 349, art. 351 și ale art. 362 alin.(2) și alin. (3) din codul administrativ, 

-  în temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța  de Urgența a Guvernului cu nr.  

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

                                                  HOTĂRĂȘTE : 

 

Art.1.  Se aprobă   atribuirea  în  folosință  gratuită Parohiei  II  Muntenii de Jos    a  suprafaței   de  

1500 m.p. teren intravilan situat  în T 27, parcela nr.  998/7/1 cu număr cadastral 77090 , proprietatea privată  

a  U.A.T. Muntenii de Jos,  pentru construirea  unui  lăcaș  de  cult,  identificat conform  planului de 

amplasament  și delimitare  avizat d e  OCPI Vaslui, care face  parte  integrantă din prezenta  hotărâre.  

 Art.2. Termenul  pentru care se acordă   folosința  gratuită a  terenului  va fi de  99 ani  sau  până 

la dobândirea  în proprietate  de  către  unitatea de  cult  a  imobilului,  în condițiile  legii. 

Art. 3. Atribuirea  în folosință gratuită a  terenului  se face  în condițiile  prevederilor legale   

menționate  și este  valabilă   sub condiția  strictă  a utilizării terenului  în scopul  stabilit, nu i se  poate 

schimba destinația, orice  încălcarea   atrăgând  pierderea  dreptului de  folosință  și predarea   terenului  în 

forma  inițială.  

 Art.4. Aducerea la  îndeplinire a  hotărârii se  încredințează primarului comunei. 

 Art.5. Hotărârea va  fi comunicată  în condițiile  legii  și va fi   publicată  în Monitorul Oficial local  

prin grija secretarului general. 

 

Muntenii de Jos  - 29.04.2022 
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