
 

 

 

          HOTĂRÂREA nr.___9___ 
                                                     Din 18.03.2021                                                 

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 : Primarul Comunei Liești, judeţul Galaţi; 

Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului:     2414/04.03.2021                                                       
______________________________________________________________________ 

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

18.03.2021 ; 

           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. 

2767/12.03.2021.;   

         Având în vedere avizul comisiilor  de specialitate nr.......1-5............ 

 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 art. 2 , alin. (2), lit. ”d” al Legii nr.7/1996 a cadastrului și a 

publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare , 

coroborate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil; 

Prevederile art. 156, alin.(4) din regulamentul aprobat prin Ordinul 

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 Liești , împreună cu compartimentele de 

specialitate , vor duce la îndeplinire în mod corespunzător prevederile prezentei 

hotărâri. 

 Art.  3 – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice 

prevederi contrare. 

  Art. 4 – Secretarul general al  comunei Liești va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 

 
                                                                      

      PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           Contrasemnează, 

                      BUJOR CORNEL                                                                

                                                                                         Secretarul General al Comunei  Liești                                                                                   

.         .......................................                                                             AVĂDANEI VASILE 

 

                                                                                         ..................................................................                                                                                                                                             

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


