
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea atestării în domeniul privat 

 al comunei Griviţa a unor terenuri  

 

 

Consiliul local Griviţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 septembrie 2019; 

 Având  în vedere: 

- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 

- art. 36 alin. (l) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local şi raportul de specialitate al 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139, 140 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ: 

   

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. – Se atestă apartenenţa la domeniul privat al comunei Griviţa a imobilului - teren, 

în suprafaţă de 346 mp, situat în intravilanul localității Trestiana, comuna Griviţa, tarlaua nr. 58, 

Canal 933, categoria de folosinţă HR, identificat conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Se atestă apartenenţa la domeniul privat al comunei Griviţa a imobilului - teren, 

în suprafaţă de 465 mp, situat în intravilanul localității Trestiana, comuna Griviţa, tarlaua nr. 58, 

Canal 933/1, categoria de folosinţă HR, identificat conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Se aprobă completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al 

comunei Griviţa, cu imobilele - terenuri, identificate anterior. 

Art. 4. - Terenurile prevăzute în prezenta hotărâre nu fac obiectul cererilor de restituire în 

natură. 

 Art. 5. - Primarul comunei Griviţa cu sprijinul compartimentelor de specialitate va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin 

grija secretarului comunei. 

 

 

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează 

          Consilier                     Secretar 

                Năftică Vasile                                                Vătafu Bogdan Constantin 

 

 

Griviţa, 30 septembrie 2019 

Nr. 43 
                Aprobat cu 13 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri”; din 13 consilieri în funcţie. 


