ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA UMBRARESTI
CONSILruL LOCAL
HOTARAREa nr. 13

din 10.04.2018
privind: modificarea

si completarea anexei la Hotararea Consiliului local Umbraresti nr.14 din
31.08.1999 de insusire a fnventarului bunurilor care apartin domeniului pubtic al

comunei Umbraresti, judetul Galati.

Initiator: Stoica Paraschiv - primarul comunei Umbraresti, juoetul Gatati;
Nr. si data depunerii proiectului de hotarare: 3009 din O4.04.ZOLB
Consiliul local al comunei Umbraresti, judetul Galati, intrunit in sedinta extraordinara din

data de

l0 aprilie 2018

04.04.20r8

;

Avand in vedere expunerea de motiver a initiatorului inregistrata sub nr. 3010 din
;

Avan<l in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de
specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 30l l din 04.04.2018;
Avand in vedere rapoartele de avizare: ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
Avand in vedere Hotararea Consiliului localUmbraresti nr. 14 din 31.08.1999 de insusire
a Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Umbraresti, judetul Galati;
Avand in vedere adresa de instiintare nr. LISl07 din 03.04.2018 a NextCad Surveying;
Avancl in vedere contractul de prestari servicii nr.LISTL/4965 din 05.07 .2017 Lucrari
sistematice de cadastru conform Legii nr.7/1996,Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare;
Avand in vedere prevederile 'drt. 36 alin.(2) lit.b) , alin.(4) lit.d) , ale art. I I 5 alin.(7) si ale

art.l26 din Legea nr.21512001privind administratiaL publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Inbaza art.45 alin.(1) din Legea rr.2l5l200l privind administratia publica localq
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTAR/.STE:
Art.l. Se aproba modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului local
Umbraresti nr.14 din 3f.08.1999 de insusire a In'ventarului bunurilor care apartin domeniului
public al comunei Umbraresti, judetul Galati, priin adaugarea unei pozitii reprezentand I56 drumuri
de exploatare in sultrafata totala de 34,6878 ha, cc'nform anexei care face parte integrantalaprezenta
hotarare.

Art,2, Modificarea anexei la Hotararea Consiliului de insusire

a

Inventarului bunurilor

care apartin domeniului public al comunei se va connunica Consiliului Judetean Galati care va initia
procedura de modificare a HGR nr.562/2002, respectiv anexanr.S7, conform prevederilor art.2l alin.(3)

din Legea nr.21311998, cu modificarile si completarile ulterioare, privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia.
.3. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetul Galati pentru
legalitate si Consiliului judetean Galati.
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