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HOTĂRÂREA nr. 14 

din 28 februarie 2020 

    

privind:      aprobarea trecerii din domeniul public, în domeniul privat al Comunei Ciorăşti, a 

imobilului C1, in suprafaţa de 81 mp, CF 54624,  în vederea demolării. 

          Consiliul Local al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea întrunit în şedinţa 

extraordinară din data de 28 februarie 2020, 

 

- văzând referatul de aprobare  al proiectului de hotărâre privind aprobarea trecerii din 

domeniul public, în domeniul privat al Comunei Ciorăşti, a imobilului C1, in suprafaţa de 

81 mp, CF 54624,  în vederea demolării cu numărul  696/17.02.2020; 

- văzând raportul compartiemntului de resort din cadrul  aparatului de specialitate al 

primarului comunei Ciorăşti înregistrat sub numărul  767 din data de 20.02.2020; 

- în baza avizului favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale 

consiliului local, reunite în şedinţa comună din data de 24 februarie 2020; 

- în conformitate cu prevederile articolelor nr. 2, 3 şi 4  ale OG nr.112/2000 pentru 

reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor 

corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ – 

teritoriale; 

- ținând cont de prevedrile  art. 361 alin. (2)-(4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

- în temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”c” alin. (6) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1   Aprobarea trecerii din domeniul public, în domeniul privat al comunei Ciorăşti, 

judeţul Vrancea, a imobilului C1, in suprafaţa de 81 mp, CF 54624,  în vederea demolării 

Art. 2.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire prin aparatul de 

specialitate al primarului – compartiment urbanism, în vederea obţinerii certificatului de 

urbanism şi autorizaţiei de desfiinţare, în baza avizelor prevăzute de lege.  

Art. 3.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate primarului comunei Ciorăşti, 

Instituţiei Prefectului Judeţului Vrancea pentru verificare şi exercitarea controlului de legalitate 

şi vor fi aduse la cunoştinţă publicului prin afişare la sediul şi pe site-ul primăriei prin grija 

secretarului comunei.         

 Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează, 

        Consiler local Stan Ionel     Secretarul general al comunei, 

           Rizea Fănica 


