
 

 
 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 26 
  din 30.06.2020 

privind: revocarea HCL nr. 21/ 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  
 
 

Inițiator: Iulian BOȚ , Primarul comunei Liești , județul Galaţi; 
Nr de inregistrare şi data depunerii proiectului:                    5744  din 30.06.2020 
 
  

Consiliul local al comunei Liești , judeţul Galaţi, întrunit în ședința 
extraordinară din data de 30.06.2020; 
 Având in vedere Referatul de aprobare al primarului comunei Liești, judeţul 
Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.    5744   din 30.06..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. 5745 din 30.06.2020; 
 Având in vedere Raportul de avizare a Comisiei de specialitatea nr.______; 

Având  în vedere  adresa Instituției Prefectului  județului Galați  nr. 
6033/23.06.2020   prin  care  se  solicita  revocarea HCL nr. 21/ 25.05.2020 privind  
atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Liești, județul Galați, a 
suprafeței de 60456 mp teren arabil situat în T 28/1, P 134; 
 Ținând cont de faptul că imobilul  nu este înscris în Anexa nr. 1-situația 
terenurilor care constituie rezerva comisiei locale de fond funciar , conform Legii nr. 
18/1991,cu modificările și completările ulterioare 
            Având în vedere dispozițiile art. 129 , alin. (2), lit.”c” din Codul administrativ, 
aprobat prin O.U.G. nr.57/2019, cu modificările si  completările  ulterioare ; 
            În temeiul prevederilor art. 139, alin.(2) si art.196, alin.(1),lit”a”  din Codul 
administrativ, aprobat prin O.U.G. nr.57/2019 ,cu modificările si  completările  
ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.- Se revocă  HCL nr. 21/ 25.05.2020 privind  atestarea apartenentei la 
domeniul privat al comunei Liești  , județul Galați, a suprafeței de 60456 mp teren 
arabil situat în T 28/1, P 134  
 Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a  prevederilor prezentei  hotărâri se 
însărcinează Primarul comunei Liești  , județul Galați . 

Art.3 (1) Prezenta hotărâre se comunică Biroului financiar contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Liești , județul Galați   şi  Prefectului 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
COMUNA LIEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

Comuna  Lieşti,Str. Anghel Saligny, nr. 269, judeţul Galaţi, CP807180, 
Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 

e-mail:p807180l@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com 
www.primaria-liesti.ro 



 

judeţului Galaţi in vederea exercitării controlului cu privire la legalitate si se aduce la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei. 
                     (2) Aducerea la cunoștință publică se face prin afișare la sediul 
Primăriei comunei Liești . 
 
 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      Contrasemnează,
                                                            

                                                                           SECRETAR GENERAL,
                                                     

             ________________________                     Vasile AVĂDĂNEI 
 
 


