
ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA VALEA LUPULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE nr. /ot t22.0g.2020
privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei valea

Lupului, a unor terenuri cu destinafia de cale de acces

Consiliul Local al Comunei Valea Lupului, intrunit in gedinta ordinarl din data de
22.09.2020,

Ludnd in dezbatere proiectul de hot6r6re privind trecerea din ,Comeniul privat in domeniul
public al Comunei valea Lupului a unor terenuri iu destinalia de cale rJe acces, iniliat de dl. primar
Dumitru Mihdiluc, precum Ei referatul de aprobare al acestuia,

Analiz6nd referatul compartimentului de specialitate intocmit, inregistrat sub nr.
17116t1s.09.2020

Ludnd in considerare art.286 alin. (4) Cod Administrativ -"1)omeniul public al comunei,
al orasului sau al municipiului este alcdtuit din bunurile prevdzute in anexa ni. 4, prr"um si din
alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ci atare prin hotdrdre a coisiliului local,
dacd nu sunt declarate prin lege cafiind bunuri de uz sau de interes public nalional ori judelean,.

- art. 296 alin' (2) Cod Administrativ - "Trecerea unui bui din domeniul privat al unei
unitdli administrativ - teritoriale tn domeniul public al acesteia se face prin hotdrdre a consiliului
judelean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Buciresti ori a consiliului local al
comunei, al orasului squ al municipiului, dupd caz", iar conform ufin. 1Zy al aceluiagi articol -"Declararea bunurilor carefac obiectul trecerilor cafiind de uz sau de inieres public nalional sau
local, dupd caz, se face prin hotdrdrile prevdzute ta ilin. (l) _ (2),'.

- Art.863 lit. e) Cod Civil "Dreptul de proprietate publicii se dobande$te; ...e) prin
transferul unui bun din domeniul privat al stotuluiin iomeniul public ttl acestuia sau din domeniul
privot al unei unitdli administrotiv - teritoriale in domentul pubiic al acesteia, tn condiyiile legii; ... ',

Av6nd in vedere avizul favorabil al Comisiei de buget finante, administrarea domeniului
public qi privat, amenajarea teritoriului gi urbanism nr. l, iniegistrat:sub nr. 1737611g.04.2020 qi
avizul favorabil al Comisiei Juridice, administralie publica locaie, ap[rarea ordinii qi linigtii publice
nr. 2 inregistrat sub nr. 17 4351 18.09.2020

In temeiul prevederilor art. 129, alin (2),lit. c), art.286 alin. (4), art.296 alin. (2) din OUG
nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificirile qi completarile ulterioare,

HOTARAgTE:

Art. I Se declarl ca fiind de uz qi de interes public:
- cota indiviz[ de 600,00 mp din teren in suprafa]5 total[ de 1.089,00 mp, nr. cadastral

66930, CF nr. 66930
- cota indivizd, de 337 ,63 mp din teren in suprafald total de 2.01 1,00 mp - strada Voinicului,

nr. cadastral2846122, CF nr. 61049
- terenul in suprafald de 146,00 mp, nr. cadastral 70096, cF nr. 70096

Art 1. Se aprobd trecerea din domeniul privat in domeniul public al Comunei Valea Lupului, a
bunurilor proprietate privat6 a Comunei Valea Lupului, identihcate potrivit art. l.

Art.3. Prezenta hotlr0re va fi comunicatd: Primarului Comunei Valea Lupului, Compartimentului
Patrimoniu, Compartimentului economic/casierie, in vederea punerii ei in apiicare Ei Instituliei
Pre fectu I ui JudeplUiJati.

PRE$EDIN CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR GENERAL,

Jr. Emilia LUPU
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