
 

HOTARAREA NR. 57 

Din 29.11.2022 

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al UAT comuna Cudalbi a terenului  si 

completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Cudalbi 

Iniţiator: Gheonea Grigore, primarul comunei Cudalbi, judetul Galaţi; 

Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 258/s/22.11.2022; 

Având in vedere: 

✓ referatul de aprobare a primarului nr. 259/s/22.11.2022; 

✓ raportul compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului 

nr.260/s/2.11.2022; 

✓ raportul de avizare al comisiei de specialitate cu nr. 261/s/22.11.2022;  

✓ proces verbal al Comisiei speciale de inventariere numita prin dispozitia primarului  

In conformitate cu : 

✓ prevederile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

✓ prevederile art. 129 alin. (1), art. 354, art. 357, alin. (1) și alin. (4) art. 361 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

✓ prevederile Hotărârii nr. 392 / 2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, 

al municipiilor şi al judeţelor. 

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

                                                             HOTĂRĂȘTE 

Art.1 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Cudalbi a terenului 

situat in CV: 4, Parcela 59  in  suprafaţa de 17136 mp. nr. cadastral nou 106120, situat în comuna 

Cudalbi; 

Art.2 Se aproba completarea Inventarului bunurilor din domeniului privat al comunei Cudalbi, 

conform anexei , parte integranta la prezenta hotarare. 

Art.3 Primarul comunei Cudalbi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 

Art.4 Secretarul general al comunei Cudalbi va comunica prezenta hotărâre persoanelor si 

institutiilor abilitate. 
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