
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA UMBRARESTI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA or. 64 
din 10.10.2019 

privind: modificarea si completarea anexei Ia Hotararea Consiliului local Umbraresti nr.14 
din 31.08.1999 de insusire a Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al 
comunei Umbraresti, judetul Galati. 

Initiator: Stoica Paraschiv- primarul comunei Umbraresti, judetul Galati; 
Nr. si data depunerii proiectului de hotarare: 7724 din 03.10.2019 

Consiliullocal al comunei Umbraresti, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara din 
data de 10.10.2019; 

Avand in vedere referatul de aprobare al initiatorului inregistrat sub nr. 7725 din 
03.10.2019; 

A vand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de 
specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 7726 din 03.10.2019; 

A vand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
A vand in vedere Hotararea Consiliului local Umbraresti nr. 14 din 31 .08.1999 de 

insusire a Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Umbraresti, judetul 
Galati; 

Avand in vedere prevederile art. 286 alin.(4) si Anexa nr.4 din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 

Avand in vedere prevederile art.129 alin.(2) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 

In baza art.l39 alin.(2) si ale art.l96 alin.(l) lit. a) din O.U .G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 

HOT ARASTE: 

Art.l. Se aproba modificarea si completarea anexei Ia Hotararea Consiliului local 
Umbraresti nr.14 din 31.08.1999 de insusire a lnventarului bunurilor care apartin 
domeniului public al comunei Umbraresti, judetul Galati, prin completarea pozitiei nr.l cu 
suprafata de 1246 mp teren aferent constructiei, respectiv sediului Primariei, conform anexei care 
face parte integranta la prezenta hotarare. 

Art. 2. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetul Galati pentru 
obtinerea avizului de legalitate , Consiliului judetean Galati si se va aduce Ia cunostinta publica 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA UMBRARESTI 

Anexa Ia HCL nr. 64 din 10.10.2019 

Nr.crt. 
Poz.inreg. 
1 

MODIFICAREA SI COMPLETAREA POZITIEI NR.1 DIN 
INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI 

PUBLIC AL COMUNEI UMBRARESTI, JUDETUL GALATI INSUSIT 
PRIN HCL UMBRARESTI NR.14 din 31.08.1999 

Codulde Denumirea Elemente de identificare Valoare de 
clasificare bunului inventar-lei 
1.6.4. Local Primarie Constructie din caramida si 

si teren aferent teren aferent in suprafata 
de 1246 mp 
Vecini: 
N- proprietate U.A.T 
E- Dispensar comunal 
S -Drum comunal 
V -Drum comunal 


