
Primăria comunei Blȃndești

Județul Botoșani  

Nr.  2892/18.06.2019

ANUNȚ

Pentru satul Blȃndești

        Având în vedere  cererea de retragere din calitatea de membru a  domnului Voroneanu
Mihai din cadrul Comisiei Locale de Fond Funciar Blȃndești, județul Botosani și ținȃnd cont
de Hotărȃrea nr. 66/2018, președintele comisiei, primarul comunei Blȃndești Maxim Stelian,
propune.  convocarea  reprezentanţilor  ai  foştilor  proprietari  deposedaţi  sau  moştenitorii
acestora care au solicitat  terenuri în termenul legal,  ȋn vederea alegerii  reprezentantului ȋn
comisia locală de fond funciar a comunei Blȃndești.

          Ținând cont de  prevederile art. 2 alin.1, lit.h din HG 890/2005 pentru aprobarea
Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru
stabilirea  dreptului  de  proprietate  privată  asupra  terenurilor,  a  modelului  şi  modului  de
atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, în data de
25.06.2019 ora 12.00  vă invităm la sediul primariei in vederea alegerii reprezentantului ȋn
comisia locală de fond funciar a comunei Blȃndești, județul Botoșani.

    Preşedinte CLFF :                                       Secretar CLFF  

Primar Maxim Stelian                                                   Oroşanu Eduard-Dorel



Primăria comunei Blȃndești

Județul Botoșani  

Nr.  2893/18.06.2019

ANUNȚ

Pentru satul Cerchejeni 

        Având în vedere  cererea de retragere din calitatea de membru a  domnului Voroneanu
Mihai din cadrul Comisiei Locale de Fond Funciar Blȃndești, județul Botosani și ținȃnd cont
de Hotărȃrea nr. 66/2018, președintele comisiei, primarul comunei Blȃndești Maxim Stelian,
propune.  convocarea  reprezentanţilor  ai  foştilor  proprietari  deposedaţi  sau  moştenitorii
acestora care au solicitat  terenuri în termenul legal,  ȋn vederea alegerii  reprezentantului ȋn
comisia locală de fond funciar a comunei Blȃndești.

          Ținând cont de  prevederile art. 2 alin.1, lit.h din HG 890/2005 pentru aprobarea
Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru
stabilirea  dreptului  de  proprietate  privată  asupra  terenurilor,  a  modelului  şi  modului  de
atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, în data de
25.06.2019 ora 12.00  vă invităm la sediul primariei in vederea alegerii reprezentantului ȋn
comisia locală de fond funciar a comunei Blȃndești, județul Botoșani

    Preşedinte CLFF :                                       Secretar CLFF  

Primar Maxim Stelian                                                   Oroşanu Eduard-Dorel



Primăria comunei Blȃndești

Județul Botoșani  

Nr.  2894/18.06.2019

ANUNȚ

Pentru satul Șoldănești

        Având în vedere  cererea de retragere din calitatea de membru a  domnului Voroneanu
Mihai din cadrul Comisiei Locale de Fond Funciar Blȃndești, județul Botosani și ținȃnd cont
de Hotărȃrea nr. 66/2018, președintele comisiei, primarul comunei Blȃndești Maxim Stelian,
propune.  convocarea  reprezentanţilor  ai  foştilor  proprietari  deposedaţi  sau  moştenitorii
acestora care au solicitat  terenuri în termenul legal,  ȋn vederea alegerii  reprezentantului ȋn
comisia locală de fond funciar a comunei Blȃndești.

Ținând cont  de   prevederile  art.  2  alin.1,  lit.h  din  HG 890/2005 pentru  aprobarea
Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru
stabilirea  dreptului  de  proprietate  privată  asupra  terenurilor,  a  modelului  şi  modului  de
atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, în data de
25.06.2019 ora 12.00  vă invităm la sediul primariei in vederea alegerii reprezentantului ȋn
comisia locală de fond funciar a comunei Blȃndești, județul Botoșani

    Preşedinte CLFF :                                       Secretar CLFF  

Primar Maxim Stelian                                                   Oroşanu Eduard-Dorel


