
 

HOTĂRÂREA  Nr. _10_ 

din 14.12.2020 

privind : completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 
comunei Liești, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Galaţi, cu modificările și completările ulterioare, cu o nouă 
poziție, cu nr. 58 
 

 

Iniţiator : Boț Iulian , primarul comunei Liești , județul Galați  
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului de hotărâre :  8333 / 24.09.2020 

 

Consiliul Local al comunei Liești  , judeţul Galaţi, întrunit în ședință extraordinară   
din 14.12.2020; 

Având în vedere Referatul de aprobare  nr. 8333 / 24.09.2020 al inițiatorului 
proiectului de hotărâre, Primarul  comunei Liești  , judeţul Galaţi ; 

Având în vedere Declarația pe propria răspundere a secretarului general al 

comunei Liești, înregistrată sub nr. 8289 / 23.09.2020; 

Având în vedere raportul de specialitate  nr. 14789/09.12.2020 al compartimentului 
de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Liești , județul 
Galați  

Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 -5  ale 
Consiliului Local al  comunei Liești  , județul Galați ; 

Având în vedere Hotărârile Consiliului local al comunei Liești nr. 18/26.06.2001 ,  

nr. 16/29.04.2010 și nr. 56/10.12.2010, de completare și însușire a inventarului 
domeniului public al comunei Liești; 

Având în vedere Anexa nr. 35 - „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

public al comunei Liești”  la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor 
din judeţul Galaţi, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea 

Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor. 
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Având în vedere prevederile art. 286, alin. (4), art. 287 lit. b),  art. 289, alin.(6) , 
alin.(9)  și poz.1 din Anexa nr. 4 la OUG nr. 57/2019 privind Codul  Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;   

In temeiul  dispozițiilor art. 129,alin.(1),  , alin.(2), lit. (c),     alin.(9) , ale art. 139 , 
alin. (3) și art.196 alin. (1)  lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
 Art.1  In Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 

Liești, însușit prin Hotărârea Consiliului local nr. 18/2001 și atestat în Anexa nr. 35, la 

Hotărârea Guvernului nr. 678/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum 

şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi cu modificările și completările 

ulterioare, la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 57 se introduce o nouă 

poziție, poziția nr. 58, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

 
            Art.2  Inventarul completat prin prezenta hotărâre se actualizează  în mod 
corespunzător , constituie anexă la statutul unității administrativ-teritoriale și se publică 
pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale și în monitorul oficial local. 

 
     Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Serviciului  financiar contabil din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului comunei Liești , judeţul Galaţi şi Instituţiei 
Prefectului judeţului Galaţi în vederea exercitării controlului sub aspectul legalităţii  ,  
prin  grija  secretarului  comunei Liești.  
 

 

     P R E Ş E D I N T E  DE ŞEDINŢĂ,                                  Contrasemnează , 

                 Secretar General 

     Săndică Costică                                                                         Avadanei Vasile                   

       _________________                         __________________ 

 

 


