
ROMANIA
JUDETUL IASI
COMLINA VA]-EA LUPULUI
CONSILIUL L()CAL

HOTARARE nr. /o/ t31.08.2020
privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al Comunei Valea

Lupului, a rlerenului in suprafa{i de 380,00 mp, nr. cadastral 66731, CF nr. 66731

Consiliul Local al Comunei Valea Lupului, intrunit in qedinta extraordinarl din data de
31.08.2020,

Anali:dnd HCL nr. 67130.06.2020 privind insuEirea inventarului bunurilor care
alcdtuiesc dorneniul privat al Comunei Valea Lupului, Anexa nr.25

Ludnclin considerare art. 286 alin. (4) Cod Administrativ -"Domeniul public al comunei,
al orasului sau al municipiului este alcdtuit din bunurile prevdzute tn anexa ni. 4, precum Si din
alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotdrdre a coisiliului local,
dacd nu sunt declarate prin lege cafiind bunuri de uz sau de interes public nolional orijudeyean,.

- art.'.>-96 alin. (2) Cod Administrativ - "Trecerea unui bun din domeniul privat al unei
unitdli admintstrativ - teritoriale tn domeniul public al acesteia se face prin hotdrdre a consiliului
judelean, respectiv a Consiliului General ol Municipiului BucureSti ori a consiliului local al
comunei, al orasului sau al municipittlui, dupd caz", iar conform alin. (7) al aceluiaqi articol -"Declararea bunurilor carefac obiectul trecerilor cafiind de uz sau de interes public nalionol sau
local, dupd cctz, se face prin hotdrdrile prevdzute la alin. (1) - (2) ".

- Art.863 lit. e) Cod Civil "Dreptul de proprietate publicd se dobdndeSte: ... e) prin
transferul una',i bun din domeniul privat al statului tn domeniul public al acestuia sau din domeniul
privat al unei anitdti administrativ - teritoriale in domeniul public al acesteia, tn conditriile legii; ... "

Avdnrl in vedere faptul cd la nivelul administrafiei locale se afl[ in derulare obiectivul
de investilii 'Modemizarearcfelei de drumuri sdteqti in Comuna Valea Lupului, judelul Iaqi -
etapa II", investilie aflatd,la stadiul de autorizare; avdnd in vedere ci proiectul include Ei cele
douf, terenuri pentru a fi amenajate corespunzdtor, se justific6 urgenta intrunirii consiliului local
intro qedintd 'de indatd"

In tenreiul prevederilor art. 129, alin (2), lit. c), art. 286 alin. (4), art. 296 alin. (2) din
OUG nr. 57li'fiLg privind Codul Administrativ, cu modific6rile qi complet6rile ulterioare,

HOTARAgTE:

Art. I Se declard ca fiind de uz gi de interes public terenul in suprafald de 380,00 mp, nr.
cadastral 66731, inscris in carlea Funciar5 nr.66731 Valea Lupului.

Art. 1. Se aprobi trecerea din domeniul privat in domeniul public al Comunei Valea Lupului,
a bunului proprietate privatd a Comunei Valea Lupului, identificat potrivit art. 1.

Art. 3. Prazenta hotdr6re va fi comunicatd: Primarului Comunei Valea Lupului,
Compartimetttului Patrimoniu, Compartimentului economic/casierie, in vederea punerii ei in
aplicare qi IrLstitutiei Prefectului Judelului Iaqi.

PRE$EDrNl'E CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR GENERAL,Ec. Iulian

rr. Emitia(ru
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