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PRIMARIA COMUNEI FĂRCAȘELE

Nr.5787 din 07.11.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la proiectul de hotarare privind: Aprobarea Planurilor de delimitare a U.A.T.
Comuna Fărcașele, Județul Olt;
Urmarea Raportului de control nr.31058/01.11.2017 al Înstituției Prefectului Olt,
înregistrat la Primăria comunei Fărcașele sub nr.5721 din 03.11.2017, prin care se impune
aprobarea planurilor de delimitare cu localitățile învecinate, prin act administrativ, respectiv
hotărârea Consiliului Local;
Avand in vedere Ordinul nr. 267/24.08.2010, emis de Institutia Prefectului
Judetului Olt (constituirea comisiilor de delimitare cadastrala la nivelul tuturor localitatilor din
judetul Olt) privind actiunea de recunoastere a limitei de hotar dintre unitatile administrativ –
teritoriale: comuna Fărcașele si comunele invecinate: comuna Stoenești, judetul Olt, comuna
Falcoiu, judetul Olt, comuna Dobrosloveni, judetul Olt, comuna Mărunței, judetul Olt,
Drăgănești județul Olt si Caracal, judetul Olt;
La sediul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Olt, s-au desfasurat mai
multe sedinte de mediere, in urma carora s-a propus traseul si configuratia liniei de hotar,
dintre comuna Fărcașele si cele șase unități administrativ teritoriale invecinate.
Potrivit raportului de specialitate al secretarului comunei Fărcașele, consider ca
fiind oportuna insusirea propunerii Comisiei de delimitare a comunei Fărcașele, cu privire la
actualizarea limitelor de hotar dintre UAT Fărcașele, judetul Olt si cele șase unități
administrativ teritoriale invecinate, respectiv: comuna Stoenești, judetul Olt, comuna Falcoiu,
judetul Olt, comuna Dobrosloveni, judetul Olt, comuna Mărunței, judetul Olt, Drăgănești județul
Olt si Caracal, judetul Olt, conform planurilor de situatie anexe la hotararea ce va fi adoptata in
acest sesns, și nu în ultimul rând în conformitate cu prevederile Raportului de control
nr.31058/01.11.2017 prin care se impune aprobarea planurilor de delimitare cu localitățile
învecinate, prin act administrativ, respectiv hotărârea Consiliului Local;
Supun spre aprobarea Consiliului Local al comunei Fărcașele, proiectul de
hotarare alaturat.
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