
 
 

HOTARAREA NR. 21 
 Din 25.05.2020  

Privind: atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Liești  , judeţul Galaţi, a 
suprafeței de 60456 mp teren arabil situat în T 28/1, P 134 

 

Initiator: Iulian BOȚ , Primarul comunei Liești , județul Galaţi; 
Nr de inregistrare şi data depunerii proiectului:                              3783 din 22.04.2020 

 
 Consiliul local al comunei Liești , judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 25.05.2020; 
 Având in vedere Referatul de aprobare al primarului comunei Liești, judeţul Galaţi, 
iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.  3783 din 22.04.2020; 
 Având in vedere Raportul de specialitate intocmit  de compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Liești , judeţul Galaţi inregistrat sub 
nr. .......... din ................2020     ; 
 Având in vedere Raportul de avizare a Comisiei nr. 1, pentru agricultură şi activităţi 
economico - financiare; 
 Ţinând cont de faptul că imobilul  nu este cuprins in inventarul bunurilor aparţinând 
domeniului public al comunei  Liești, aprobat prin HG nr. 678/2011-Anexa 4,nu aparține 
domeniului public al Statului, nu face obiectul Legilor reparatorii si nu face obiectul unor 
litigii; 

Avand in vedere prevederile art.6 si art.31 alin.(2) din Legea nr.18/1991, privind 
fondul funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Având în vedere art. 553 alin.(1) , art.557 alin.(2) ,  art. 859 și art. 888  din Legea 
287/2009 (Codul civil) 

Având în vedere art. 108, art. 129 alin.2, lit. c) alin. 14 din OUG 57/2019 privind codul 
administrativ; 

In baza art. 139 alin. 2 din OUG 57/2019 privind codul administrativ 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.- (1) Se aprobă atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Liești , 
judeţul Galaţi, a suprafeței de 60456 mp teren arabil situat în T 28/1, P 134. 

(2) Terenul arătat la alin.(1) din prezenta este  identificat potrivit planului  de 
amplasament si delimitare care constituie anexele nr. 1 si 2,  care fac parte integranta din 
prezenta. 
 Art.2.- Terenurile aratate la art.1 din prezenta hotarare vor fi intabulate in Cartea 
funciara a comunei Liești , conform prevederilor legale. 
 Art.3.- Stabilirea valorii de inventar a terenurilor care fac obiectul prezentei hotarari se 
va face pe baza evaluarii acestuia de catre un evaluator autorizat. 
 

Art.4.- Primarul comunei Liești , judeţul Galaţi va lua măsuri de aducere la îndeplinire 
a prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art.5.- Secretarul general al comunei Liești , județul Galaţi, va comunica prezenta 
hotărâre celor interesați. 
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