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                                              Proces- Verbal 

încheiat azi, 26.11.2021, la ședința extraordinară a C.L. Liești 

Sunt prezenți în sala de ședințe, cu asigurarea distanței sociale și a mijloacelor de 

protecție (mască și dezinfectanți), un număr de 4 consilieri: Ghionea Pavelina, Panaite 

Gheorghe, Patrascu Nicolae, Popa Gheorghe. 

Un număr de 13 consilieri locali participă online. 

Președintele de ședință, dra Pavelina Gheonea, constată existent și confirmat online 

cvorumului necesar desfășurării ședinței . Amână discutarea proceselor verbale anterioare.  

Președintele de ședință dă citire la ordinea de zi, care are ca punct unic ,  însuşirea în 

inventarul bunurilor din   domeniul privat al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna 

Liești,  a suprafeței de 691 mp teren din categoria de arabil, situat în Cv. 38, P. 1299 ,  în 

intravilanul Comunei Liești , Judetul Galaţi 

Se constată că online, consilierii au votat favorabil ordinea de zi și proiectul de 

hotărâre. 

In sală, dl. Ghe Popa cere detalii asupra regimului juridic al terenului din proiect. 

Dl. Secretar general prezinta sumar datele proiectului: In urma activității desfășurate de 

comisia de inventariere constituită prin Dispoziția nr. 310/09.11.2021, s-a constatat ca suprafața 

de 6873 mp teren arabil situată în Cv. 38, P. 1299, inscrisă în TP nr.1000-100, aflată inițial în 

proprietatea comune Liesti până la retrocedările efectuate in temeiul Legii nr. 10/2001, este mai 

mare cu  691 mp decât suprafațareal  real măsurată. Intrucât Regulamentul pentru inscriere in 

C.F. nu permite inregistrarea directă a acestei difernțe de suprafață,terenul este in posesia 

comunei Liești și nu este revendicat pe legile proprietății, urmează să se uzeze de procedura 

legală de însuşirea în inventarul bunurilor din   domeniul privat al Unității Administrativ-

Teritoriale Comuna Liești. 

Terenul se află în intravilanul localității (Hătaș Liești) 

 In ce privește stabilirea exactă a coordonatelor topografice , aceasta a fost intârziată de 

unele suprapuneri în planurile parcelare ale terenurilor agricole  limitrofe, care au necesitat 

corecții., întârzierea afectând și procedura inventarierii.  

  In mod evident, terenul pe amplasamentul deja inscris în TP nr.1000-100 nu putea fi 

inscris ca rezerva  la dispozitia comisiei locale de fond funciar.  

Având in vedere ca acest imobil este de interes local si nu aparține proprietății publice a 

comunei Liești , nu constituie obiectul cererilor de revendicare înregistrate in aplicarea legilor 

speciale de retrocedare a terenurilor si nu sunt litigii înregistrate cu privire la acesta, , nu 

consituie rezervă la dispoziția comisiei local și nu este sunt grevat cu sarcini,comisia locală a 

intocmit Declarația cu nr.     14826/24.11.2021, care se constituie și în aviz favorabil la proiectul 

de hotărăre. 

Se supune la vot si se aprobam unanim.Se consemnează prezența și rezultatul 

votului 

 

Președintele de sedință declară ședința închisă. 
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