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HOTAJZAREA NR.4
Din 30 IANUARIE 2015.
Privind:
revocarea
Hotărât-ii Consiliului
Local n r. 34 din 03.10.201" privind organizarea
desfăşurarea
procedur-ii
de licitaţie publică deschisă cu st,-igare pentru vânzarea
suprafetei
155.44 ha teren arabil situat Î""txtravilanul
comunei
Frumuşiţa,
care aparţine
domeniului
al comunei Măstăcani.judeţul
Galaţi

~i
de
privar

Initiator
: Ilie Dănur - Pr-imarul comunei Măstăcani.judetul
Galaţi;
Nr. de înregistra
re şi data depuncrii
proiectului
lu.4/22.01.2015;
~

Consiliul

Măstăcani

local al comunei

. judeţul

Având În vedere Expunerea de motive
~i înregistrat
sub nr. 4/22,01,2015:

Măstăcani

aparatului

Având

în vedere adresa nr. 8446/04,12,2014

Având

în vedere Raportul

de specialitate
Având

de specialitate

al primarului

. Înregistrat

În vedere Raportul de Avizare
judetul
Galaţi:

a

Galati

:

initiatorului

domnul

a Instituţiei

Prefectului

Compartimentul

financiar,

sub nr.] 0/2301,2015

211 comisiei

Ilie Dănut

Primarul

Judeţul Galati
contabil

din

comunei

:

cadrul

:

nr. 1 :;;i ,1 elin cadrul Corixil iului Local <Il

Măstăcani,

comunei

Având
administraţia

în vedere

publică

În temeiul
locală, cu modificările

prevederile

art.Jo alin, 9 ,din

locală, cu modificările
artA5

alinl

,din

şi complerările

şi completări

Legea 11I',215/2001

Legea nr.

21512001

privind

le ulterioare
privind

administratia

publică

ulterioare

H()TARA~TE

organizarea
suprafetei
domeniului

Art.Lxe apruhă
revocarea
l l orărâ rii Consiliului
Local
şi desfăşurarea
procedurii
de licitaţie publică deschisă
de 155.44 ha teren arabil situat În exrravilanu!
comunei
privat al comunei
Măstăcani.ju
dcrul Calaţ i

nr. 34 din 03.10.20U
p rivin d
cu strigare
pentru vânza rca
Frumusira,
care aparţine

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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Hotărârea nr.
/30o/. 2c?lS a fost adoptată prin vot deschis, cu ~
voturi "pentru ",
'- voturi" împotrivă ",
"abţineri" din totalul de ~
potrivit legii.

PREŞED~

ŞE!)INŢĂ,

CONTRA~SE.MN _AZĂ-SECRETAR,
C IN AFTICA,
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