
ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA VALEA LUPULUI
CONSILIUL LCCAL

HOTARARE nr. roL 131.08.2020

privind pl.elungirea Strlzii Garoafei cu terenurile nr. cadastral 68663, CF nr.

68663;i nr. cadastral 66731, CF nr. 66731

Consiliul Local al Comunei Valea Lupului, intrunit in qedinfa extraordinar[ din data de

3r.08,2020,
Analiz:6nd prevederile HCL nr. 80131.0.2020 privind trecerea din domeniul privat in

domeniul putrlic ul Co*rn.i Valea Lupului a unor terenuri, Anexa 25 - tercn nr. cadastral

6g663, CF rr. 68663, prevederile HCL nr. 67130.06.2020 privind insuqirea inventarului

bunurilor carr: aparlin domeniului privat al Comunei Valea Lupului, precum qi Prioectul de

hot6rdre nr. 102131.08.2020 privind trecerea din domeniul privat in domeniul pubic al Comunei

Valea Lupului a terenului nr. cadastral66731, CF nr. 66131

Rvanctin vedere faptul cd la nivelul administraliei locale se afld in derulare obiectivul

de investilii "Modernizueare[elei de drumuri s6teEti in Comuna Valea Lupului, jude]ul IaEi -
etapa II", investigie aflatd.la stadiul de autorizare; avdnd in vedere cd proiectul include qi cele

doue terenuri pentru a fi amenajate corespunzdtor, se justificd urgenla intrunirii consiliului local

intro qedin!6 "de indatd"
Avdnd in vedere prevederile O.G. nr. 6312002 privind atribuirea sau schimbarea de

denumiri, aprobatd Ei modilicatd prin Legea nr. 4812003, cu modificdrile Ei completdrile

ulterioare,
|n tenreiul prevederilor art. 1 3 6 atin. ( 1 ), coroborate cu prevederile art. 129 , alin. (2), lit.

c) 9i alin. (6) lit. d) si ale art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 5712019 privind Codul

Administrati./, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

HOTARA$rE:

Art. 1. (1) Se aproba prelungirea Strdzii Garoafei cu terenul in suprafati de 500,00 mp,

NC 68663, C:F nr. 68663 qi cru terenul in suprafatl de 380,00 nP, or. 66731, CF nr. 6673l,cue
incepe din Strada 1 Decembrie gi se termind in strada Nufhrului.

Art.'.L.Invenarul burrurilor care aparfin domeniului public al Comunei Valea Lupului

se va actualizain mod coresllunz[tor.

Art. 3. Prezenta hotdrdre va fi comunicatd: Primarului Comunei valea Lupului,
Compartimentului Patrimoniu gi Compartimentului econimic qi casierie, in vederea aducerii ei

la indeplinire, Ei, spre qtiin[6., Institu]iei Prefectului Judelului Iaqi.

PRE$EDIN' CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR GENERAL,
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