ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA UMBRARESTI
CONSILIUL LOCAL

r ROIECT DE

1

0TARARE

Hfararea

privind: modificarca si complefarea aneL Ia
Consiliului local Umbraresti nr.14 din
31.08.1999 de insusire a Inventarului bu urilor c re apartin donteniului public al comunei
Umbraresti, judetul Galati.
1

I

I

Initiator: Stoica Paraschiv- primprul comunei Umb aresti, judct·.u~l-G+h~la-ti~;-------
Nr. si data depunerii proiectului qe hotarare!: 7724 in 03.10.2019 I
Consiliul local al co/munei u l brarest , j udetul Galati, lntrunit in sedinta ordinara din data
de 10.10.2019;
I
I
A vand in vedere referatul de aprobare al initiatorului irlregistrat sub nr. 7725 din
1
1
1
03.10.2019;
A vand in vedere raportul de specialitate al compattimentului de resort din aparatul de
specialitate al primarului, inregistrat sub nrl 7726 di~ 03.10.2019; I
A vand in vedere at izele corriisiilor d1, specialitate ale consiliului local;
A vand in vedere Hotararea dmsiliulu' local Umbrares~i nr. 14 din 31.08.1999 de insusire
a Inventarului bunurilor care apahin domeJiului pu lie al comunei Ufmbraresti, judetul Galati;
Avand in vedere prJvederile ~rt. 286 a in.(4) si Anexa r' .4 din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ;
I
Avand in vedere prevederile art.129 al'n.(2) lit.c) din a .U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
I
1
In baza art.139 alin (2) si ale art.196 a in.(l) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrati v;
J

I

HOTAR

STE:

Art.l. Se aproba tpodificarea si com letarea anexei Ia Hotararea Consiliului local
Umbraresti nr.14 din 31.08.1999 de ins~sire a 11ventarului bun~rilor care apartin domeniului
public al comunei Umbraresti I judetul Galati, p ,in completarea ~ozitiei nr.l cu suprafata de 1246
mp teren aferent constructiei, relpectiv sediului Pr 'mariei, conform anexei care face parte integranta la
prezenta hotarare.
Art. 2. Prezenta h tarare se "'a comu9ica Institutiei Prefectului judetul Galati pentru
obtinerea avizului de legalitate , Consiliulilii judete • Galati si se va aduce la cunostinta publica
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