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HOT ARAREA NR.3
Din 30 IANUARIE 2015.

Privind:
revocarea
Hotă râ rii Consiliului
Local n r. 33 din 03.10.2014 privind
trecerea din
domeniul public
În domeniul privat
al comunei Măsrăcani.jud
Galaţi a suprafetei
de
1.554.437
mp teren situată
În extravilanul
comunei
FRUMUŞITA', în Tartalelc
T257/1
P 1506; T 259/1 P 1511/1; T 260/1 P 151611; T 266/1 ; T26611;
T267/1267/1

Iniţiator:
Ilie Dănut - Pr im aru! comunei Măxtăcani.judcţul
Galaţi;
NI'. dc înrcgistrar
e şi data depuncrii
proiectului
nr.3/22.01.2015;

ordinară

Consiliul local al comunei
În data de 30.01.2015;

comunei

Având în vedere Expunerea
de m o tivc li iniţiatur
Măstăcani
şi înregixtrâ
t sub n r. 3/22.01.2015;

cadrul

Măstăcani

, judeţul

Galaţi

,Întrunit

în şedinţă

ulu i domnul

Ilie Dănut

Primarul

Având În vedere Raportul
de specialitate
Cumpartimenrul
financiar - contabil
aparatului
de specialitate
al primarului
, înregistrat
sub nr.9/23.01.2015
:

Având În vedere Rapo rtul de Avizare
<)1comunei Măstăcani,
judeţul
Galaţi;
Având În vedere prevederile
art.36
administraţia
publică locală, cu modificările
În temeiul
locală, cu modificăr

art.45 alin.I ,din
ile şi completările

al

cornisiei-nr.

1 şi 3 din cadrul

alin. 9 ,elin Legea n r. 215/2001
şi cornplctă ri le u lterina rc

Legea n r. 215/2001
ulterioare

privind

administraţia

Consiliului

din

Local

p rivin d

publică

Ho'r:\R,~STE
,

trecerea

A,'t.1.St: aprubă
revocarea
Horărâr-ii
Consiliului
Localnr.
33 elin 03.10.2014 privind
din domeniul public
În domeniul pr-ivat
al comunei Măsrăcani.jud
Calaţi il suprafetei

de 1.554.437 mp teren situată în extravilanul comunei FRUMUŞIŢA, în Tarlalele T257/1
P 1506; T 259/1 P 1511/1; T 260/1 P 1516/1; T 266/1 ; T266/1;
T267/1267/1.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, se încredinţează Primarul
Comunei MĂST ĂCANI iar comunicarea ei facându-se în grija secretarului Comunei
Măstăcani , judeţul Galaţi
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Hotsrârea nr. _J_ / 00 ()/. a fost adoptată prin vot deschis, cu -.iL voturi "pentru ".
___
voturi" împotrivă ", ~
" abtineri" din totalul de ~
potrivit legii.
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