
PRIMARUL COMUNEI CUZA VODA 
JUDETUL CALARASI 

 
 
 
 

PROIECT DE 
H O T Ă R Â R E 

 privind revocarea unor hotărâri ale Consiliului local Cuza Vodă 

 
 

Primarul comunei Cuza Vodă, în temeiul art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
 

AVAND IN VEDERE: 
 

- principiul revocabilităţii actelor administrative, luând în considerare hotărârea Consiliului local nr. 
07/2007 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului în suprafaţă de 17,00 ha 
situat în comuna Cuza Vodă, sat Ceacu, T.85, judeţul Călăraşi precum şi cu privire la hotărârea 
Consiliului local nr. 24/2007 privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unor loturi situate în 
comuna Cuza Vodă, sat Ceacu, T.85, judeţul Călăraşi, cu destinaţie specială de locuri de casă; 
- verificarea din punct de vedere al legalităţii actelor pentru cele două hotărâri emise de Consiliul local în 
cursul anului 2007; 
- necesitatea clarificării situaţiei juridice a terenurilor de pe raza localităţii precum şi măsurătorile făcute în 
scopul delimitării suprafeţelor din domeniul privat şi din domeniul public al comunei precum şi a clarificării 
situaţiei în scripte cu privire la posibilitatea executării unor acte normative interne emise de Consiliul 
local; 
- prevederile art.36 alin.(2) lit. “c” din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publica locala; 
- prevederile art.117, lit. „a” din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publica locala; 
        

In temeiul art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, 
propun prezentul 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se revoca hotărârea Consiliului nr. 07/31.01.2007 privind aprobarea vânzării prin 
licitaţie publică cu strigare a terenului în suprafaţă de 17,00 ha situat în comuna Cuza Vodă – 
sat Ceacu, T.85, judeţul Călăraşi 

Art.2. Se revoca hotărârea Consiliului nr. 24/31.05.2007 privind aprobarea vânzării prin 
licitaţie publică cu strigare a unor loturi situate în comuna Cuza Vodă – sat Ceacu, T.85, judeţul 
Călăraşi, cu destinaţie specială de locuri de casă. 
 Art. 3. Secretarul comunei va comunica persoanelor interesate prezenta hotărâre şi se va 
îngriji de afişarea acesteia în spaţii publice special amenajate în acest scop. 
 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMARUL COMUNEI CUZA VODĂ 

 
 

AVIZAT DE LEGALITATE, 
SECRETAR,                          


