ROMÂNIA
Județul Giurgiu
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
VÂNĂTORII MICI

HOTĂRÂRE NR. 20 /31.03.2021
de aprobare a introducerii suprafetei de 704 mp, din satul Vanatorii Mari, com. Vanatorii
Mici, in domeniul privat al comunei Vanatorii Mici
Consiliul Local al Comunei Vanatorii Mici intrunit in sedinta ordinara a lunii martie
2021:
Avand in vedere:
- referatul de aprobare nr. 81/23.03.2021 al domnului primar Simion Aurelian;
- raportul de specialitate nr. 82/23.03.2021 intocmit de Compartimentul agricol;
- art. 354, art. 357 din Ordonanta de Urgenta nr. 57 privind Codul Administrativ;
- Prevederile art. 557, alin. 2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil
- art. 129, alin. 2, lit. (d) si alin. 7, litera (s) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 privind Codul
Administrativ;
- procesul verbal intocmit de comisia speciala pentru inventarierea bunurilor imobile aflate in domeniul
privat.
- Avizul nr.95/29.03.2021 al comisiei economice, de dezvoltare regionala, integrare europeana din
cadrul Consiliului Local Vanatorii Mici;
- Avizul nr. 96/29.03.2021 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. Se aproba introducerea in domeniul privat al comunei Vanatorii Mici a suprafetei de
704 mp, teren intravilan curti constructii, situat in sat Vanatorii Mari, Tarla 6, Parcela 213 ,conform
anexei 1 la prezenta hotarare, parte integranta din aceasta.
Art.2. Primarul comunei Vanatorii Mici, se insarcineaza
prevederilor prezentei hotarari.

cu ducerea la indeplinire a

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.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Radu Gabriel-Marin
CONTRASEMNEAZA,
Secretar general,
Matei Carmen-Monica

ANEXA LA HCL NR._ _/31.03.2021
COMUNA VINATORII MICI
JUDETUL GIURGIU
Bunuri imobile aflate in domeniul privat

Nr.
Crt.

Codul de Denumirea bunului
clasificare
Teren intravilan curti constructii,
sat Vanatorii Mari
Suprafata teren 704 mp

Elemente de identificare

Teren situat in satul
Vanatorii Mici, Tarla 6 ,
Parcela 213, cu
urmatoarele vecinatati:

-N – Str. Liliacului,
-S – NC.33414,
-E – Str.Linia Mare
-V- Manaila Anghel

Presedinte de sedinta,

Anul dobandirii
sau, dupa caz, al
darii in folosinta
2021

Valoare de
inventar
lei

Situatia juridica
actuala

