
 

 

 

PROIECT  DE HOTARARE  

privind trecerea din domeniul public al comunei Lieşti, în domeniul privat 

al comunei Lieşti a terenului   în suprafaţă de  587  mp, teren situat în T. 7,  

P. 102, nr. cadastral  102548 

________________________________________________________________

______________ 

INIŢIATOR: Bot Iulian,primarul comunei Lieşti  

Nr. şi data înregistrării proiectului de hotărâre :............/.....03.2021 

________________________________________________________________ 

Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit in ședința ordinara, in data de 

................ ; 

           Având în vedere Referatul de aprobare  al inițiatorului, înregistrat sub nr. 

2414/04.03.2021; 

           Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei  Liești, înregistrat  sub  nr. 

..............................;   

           Având în vedere avizul comisiilor  de specialitate nr................... 

 Având în vedere dovada dreptului de proprietate făcuta prin H.G. nr. 

562/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Galați, precum si al 

municipiilor, orașelor si comunelor județului Galați,modificată şi completată prin 

HG nr. 678/2011, Anexa 4, poziţia  nr. 21 și C.F. nr. 102548; 

Având în vedere Contractul de concesiune  nr. 5270/16.03.2005 ‚încheiat 

între  Primăria comunei Liești și SC  CARINA IMPORT-EXPORT SRL ;  

Prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Prevederile Ordinului Președintelui A.N.C.P.I. nr.700/2014, cu 

modificările și completările ulterioare; 

          In temeiul dispozițiilor art. 361 alin. (2), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 

alin. (3) lit. g) din OUG nr. 57 privind Codul Administrativ ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1 –Se aproba trecerea din domeniul public al comunei Lieşti, în 

domeniul privat al comunei Lieşti a terenului   în suprafață de  587  mp, teren 

situat în T. 7,  P. 102, nr. cadastral  102548 

 Art.2 - Primarul comunei Lieşti se împuterniceşte cu aducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri și actualizarea în Cartea funciară a 

situației juridice a terenului.  

 

 

 

 

 

 

    



 Art.3 – Secretarul general al  comunei Liești va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

Inițiator, 

         PRIMAR, 

IULIAN BOȚ 

 

 

                                                        …………………………                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                             REFERAT DE APROBARE  

 

la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei 

Lieşti, în domeniul privat al comunei Lieşti a terenului   în suprafață de  

587  mp, teren situat în T. 7,  P. 102, nr. cadastral  102548   

 

Prin prezentul proiect de hotărâre, se solicită trecerea din domeniul public al 

comunei Lieşti, în domeniul privat al comunei Lieşti a imobilului teren terenului   în 

suprafață de  587  mp, teren situat în T. 7,  P. 102, nr. cadastral  102548. 

Regimul juridic al terenului: proprietate publica a comunei Liești, H.G. nr. 

562/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Galați, precum si al 

municipiilor, orașelor si comunelor județului Galați,modificată şi completată prin 

HG nr. 678/2011, Anexa 4, poziţia  nr. 21.  

Pe acest teren s-a construit și funcționează benzinăria SC  CARINA 

IMPORT-EXPORT SRL, urmare a Contractul de concesiune  nr. 

5270/16.03.2005.  

Concesionarul a depus  in anul 2020  cerere de cumpărarea terenului  și 

consiliul local  a solicitat executivului să efectueze procedurile necesare îndeplinirii 

condițiilor pentru  inițierea unui proiect de hotărâre în acest sens.  

 Întrucât aspectele  care vizau unele suprapuneri în planurile cadastrale au fost 

clarificate, inclusiv  poziționarea în raport cu vecinii, s-a inițiat trecerea terenului în 

domeniul privat al comunei, condiție obligatorie pentru se promova ulterior proiect 

de hotărâre privind vânzarea.  

Fata de cele arătate, și având in vedere ca terenul nu îndeplinește o utilitate 

publica ,  propun consiliului local spre analiză şi aprobare prezentul proiect de 

hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei Lieşti, în domeniul privat 

al comunei Lieşti a terenului   în suprafață de  587  mp, teren situat în T. 7,  P. 102, 

nr. cadastral  102548. 

 

 

 

                  P R I M A R 

                                                         BOT  IULIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr:  2412/04.03.2021 


