
 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 32 
Din 30.07.2020 

   
privind: însuşirea în inventarul bunurilor din   domeniul privat al Unității Administrativ-
Teritoriale Comuna Liești,  a suprafeței de  60456 mp teren din categoria de folosință curți-
construcții, situat în T 28/1, P 134 ,  Comunei Liești , Judetul Galaţi . 
 
 
                Initiator : Iulian BOȚ , Primarul comunei Liești , judetul Galati; 
             Nr. şi data  depunerii proiectului de  hoatarare :                  6471/24.07.2020  
            

  Consiliul Local al comunei Liești , judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara din data de 
30.07.2020; 
             Având in vedere referatul de aprobare a initiatorului, inregistrat la nr. 6471/24.07.2020; 
             Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Liești , inregistrat la nr.  6472/24.07.2020 ; 
             Având  în vedere Declaratia Comisiei locale  de aplicare a legilor fondului funciar  a 
comunei Liești , inregistrata sub nr. 6460/24.07.2020 ;  
             Avand in vedere avizul Comisilor de specialitate ale Consiliului Local nr…………….  ; 
             Avand in vedere dispozitiile art.553, alin.(1), art. 557 alin. (2) si ale  art.859, alin.(2) din 
Codul civil ; 
             Avand in vedere dispozitiile art.357  din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. 
nr.57/2019, cu modificările si completarile ulterioare; 
            Având în vedere dispoziţiile art. 129 , alin. (2), lit.”c” din Codul administrativ, aprobat prin 
O.U.G. nr.57/2019, cu modificarile si  completarile  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 modificarile si  completarile  ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 Se însuşeşte în Inventarul bunurilor din domeniul privat al Unității Administrativ-
Teritoriale Comuna Liești,  ,  suprafața de  60456 mp teren din categoria de folosință curți-
construcții, situat în T 28/1, P 134 ,  Comunei Liești , Judetul Galaţi, conform planului de 
amplasament  și delimitare a imobilului ce se constituie in Anexa la prezenta hotărâre. 

 
Art.2.  In aplicarea prevederilor art. art.357 din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. 

nr.57/2019, cu modificarile si completarile  ulterioare,  Inventarul bunurilor imobile care aparţin 
domeniului privat al comunei LIEȘTI , judetul Galati, se va completa  corespunzator prezentei 
hotărâri. 

 
Art.3 Cu aducerea la indeplinire a  prevederilor prezentei  hotărâri se insarcinează Primarul 

comunei Liești  , judeţul Galaţi . 
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Art.4 (1) Prezenta hotărâre se comunică Biroului financiar contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Liești , judeţul Galaţi   şi  Prefectului judeţului Galaţi in vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei. 
                     (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primariei comunei 
Liești 
                                        
                       

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                                            CONTRASEMNEAZĂ, 
 PANAITE GHEORGHE         SECRETAR GENERAL 
 
                                                                                                               AVĂDĂNEI  VASILE 


