ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIORĂŞTI
HOTĂRÂREA nr. 37
din 22 august 2019
privind
actualizarea şi modificarea Anexei la HCL nr. 10 din 22 ianuarie 2019 cu privire la
inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ciorăşti, județul Vrancea
Consiliul local al comunei Ciorăști, județul Vrancea întrunit în ședința ordinară din
data de 22 august 2019
- văzând Referatul comisiei cu inventarierea domeniului public pentru iniţierea
proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 2963/10.07.2019;
- văzând raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr. 3068/17.07.2019;
- văzând avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, bugetfinanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ pentru adoptarea proiectului de
hotărâre înregistrat sub nr. 3440/12.08.2019 ;
- ținând cont de Anexa la HCL nr. 10 din 22 ianuarie 2019 privind bunurile care
alcătuiesc domeniul public al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea;
- văzând adresa cu nr. 51242/25.07.2019 din partea MDRAP primită şi înregistrată la
Primăria comunei Ciorăşti sub nr. 3369/5.08.2019 prin care, pentru coloana 6 din
anexă, este recomandată eliminarea referinţei la HCL nr. 24/1999;
- în conformitate cu prevederilor HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor,
oreşelor, municipiilor şi judeţelor;
- în temeiul art. 129 alin. (1) şi (2) lit. „c”, din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. (1)– Actualizarea și modificarea anexei la HCL nr. 10 din 22 ianuarie 2019 privind
bunurile care alcătuiesc domeniul public al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea, astfel:
Completarea cu un nou punct „Teren intravilan” categoria ”arabil” în suprafață de 1067 mp
situat în satul Salcia Nouă, tarlaua 16 parcela 277, CF 53572, conform Contractului de
donație autentificat sub nr. 172/24.06.2019.
(2) Toate celelalte puncte din anexă rămân neschimbate cu execpţia coloanei 6 din care se
vor elimina referinţele la HCL.
Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri se vor comunica primarului comunei, Instituţiei
Prefectului Judeţului Vrancea pentru verificare şi exercitarea controlului de legalitate şi
Serviciului administrarea domeniului public din cadrul Consiliului Judeţean Vrancea prin grija
secretarului comunei.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local Stan Ionel

Contrasemnează,
Secretarul comunei,
Rizea Fănica

