ROMÂNIA
Județul Giurgiu
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
VÂNĂTORII MICI
HOTĂRÂREA NR.12/26.02.2021
privind modificarea Hotararii nr. 8/20.11.2020 de aprobare a trecerii din domeniul privat
a suprafetei de 400 mp din satul Vanatorii Mari, com. Vanatorii Mici, in domeniul
public al comunei Vanatorii Mici pentru investitia ”Alimentare cu apa Vanatorii Mari
si Cupele – judetul Giurgiu-executie foraj de exploatare-exploatare” – foraj 1
Consiliul Local al Comunei Vanatorii Mici intrunit in sedinta extraordinara a lunii
februarie 2021:
Avand in vedere:
- referatul de legalitate 2973/11.02.2021 intocmit de Institutia Prefectului Judetul Giurgiu;
- referatul de aprobare nr. 46/22.02.2021 al domnului primar Simion Aurelian;
- raportul de specialitare nr.47/22.02.2021 al secretarului general al comunei Vanatorii Mici;
- art.71 din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative;
- prevederile hotararii nr. 8/20.11.2021;
- avizul nr. 66/25.02.2021 al comisiei economice, de dezvoltare regionala, integrare europeana din
cadrul Consiliului Local Vanatorii Mici;
- avizul nr. 67/25.02.2021 al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Vanatorii Mici.
In temeiul prevederilor art. 129, alin. 4, lit ”d”, art.139, art.196, alin. 1, litera ,,a’’ din Codul

Administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, adopta urmatoarea,
HOTĂRĂSTE:
Art. 1. (1) Se completeaza preambului Hotararii nr.8/20.11.2020 cu urmatoarele prevederi legale:
-

Prevederile art. 296, alin. 2 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
(2) Se modifica denumirea Hotararii nr. 8/20.11.2021 astfel: Hotararea nr. 8/20.11.2020 de

aprobare a trecerii din domeniul privat a suprafetei de 400 mp din satul Vanatorii Mari, com.
Vanatorii Mici, in domeniul public al comunei Vanatorii Mici pentru investitia ”Alimentare cu
apa Vanatorii Mari si Cupele – judetul Giurgiu - executie foraj de explorare-exploatare” – foraj
1, realizata de catre APA SERVICE.
Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 8/20.11.2020 raman neschimbate;
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei
Vânătorii Mici, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vânătorii Mici, prefectului
județului Giurgiu și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.
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