ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA SLOBOZIA CONACHI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA

nr35

din 29 iulie 2013
privind trecerea din domeniul public in domeniului privat a unei parti din
clădirea Grădiniţei Slobozia-Conachi in vederea desfiinţării
Iniţiator : Neculau Ion,Primar al comunei Slobozia Conachi
Data depunerii: înregistrat lanr. 1331/18.05.2012

Consiliul local al comunei Slobozia - Conachi, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă
ordinară, astăzi 29.07.2013 ;
Având în vedere Expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrata la nr
2153/17.07.2013 ;
Având în vedere Raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al
Primaruluil, înregistrat la nr 2153/17.07.2013;
Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului
local al comunei Slobozia Conachi;
t
Având in vedere domeniul public al comunei Slobozia-Conachi aprobat prin HG nr.
678/2011;
Având in vedere prevederile art 10 din Legea nr.213/1998 privind regimul bunurilor
proprietate publica;
Având în vedere prevederile art.36 alin(2) lit c) coroborat cu alin (9) din Legea
administraţiei publice locale nr 215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
în baza art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1) Se aproba trecerea
Slobozia-Conachi

a unei parti din

din domeniul public in domeniul privat al comunei

clădirea

Grădiniţei din comuna Slobozia-Conachi, in

suprafaţa de 71,4 m.p. in vederea desfiinţării acesteia.

(2) Delimitarea şi amplasarea construcţiei menţionate la alin.(l)
prevăzută în planul de situaţie care constituie Anexa 1 la prezenta hotărâre.

este

Art.2. Se aproba si se insuseste Raportul de expertiza tehnica întocmit de PFA
VATAMANU ALEXANDRU asa cum este el prevăzut in Anexa 2 , anexa care face parte
integranta la prezenta hotărâre.
Art.2 - Primarul va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Slobozia Conachi şi
Prefecturii jude^jlW^^ad, răspunderea în acest sens revenind secretarului comunei Slobozia

inta,
ie

Contrasemnează,
Secretar,
Boldea Marina Anisoara

