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privind: Treceres din domeniul
Tulnici, a construcliei
vedereu demoldrii

public tn domeniul privat al U.A.T,
cu destinulie Grddinild sat C, z&, ln

Consiliul local ul comunei Tulnici, judelul Vrancea, tntrunit in
ordinurd, la duta de 29 iunie 2016

- analizind raportul de specialitate al domnului Ionagcu Cle
Iulian, viceprimarul comunei Tulnici, jude{ul Vrancea, inregistrat

entin-

ub nr.

3243 din 22 iunie 2016 prin care propune emiterea unui proiect de

privind trecerea din domeniul public tn domeniul privut ul

Legea educaliei Na{ionale, republicat[, cu modificarile qi com

ulterioare;

- in conformitate cu prevederile Legii nr. 2I3 din 1998,
proprietatea publica gi regimul juridic aI acesteia, cu modifi
completdrile ulterioare ;

- in baza prevederilor art. 858 din Legea nr.28712009 - Cod
cu modificarile gi completarile ulterioare;

Tulnici, a constrwcliei cu destinalie Grddinitrd sat Coza, in derea

demoldrii;

- finAnd cont de raportul de expertizd nr. 125 din 7 noiembri 2016,
intomit de ing. Ciongradi F. Ioan Petru;

- av6nd in vedere prevederile art. I 12 alin. (2) din Legea nr. I

tdrdre

U,A.T,

20t1 -
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rile gi

dinld

I Civil,



- in urma prevederilor H.G. nr. 548
pentru intocmirea inventarului bunurilor
comunelor, oragelor, rnunicipiilor gi

completdrile ulterioare ;

- urmare a avizului favorabil al comisiei pentru pro

dezvoltare economico - sociala, buget - finante, administrarea do
public si privat al comunei, agricultura, gospoddrie comunald, p

mediului. servicii si comert.

- in temeiul art. 36 alin. 2, lit. c), alin. 5, lit. c), art. 45 alin
I 15 alin. 1, lit. b) pi r17 din Legea nr. 21512001 privind admi
publicd locald, republicatd, cu modific[rile gi completirile ulteri

rroruMgTE:

Art. 1. Trecerea din domeniul public, in domeniul privat al

Tulnici, a construc(iei cu destina{ie Gr[dini1[ sat Coza, in
demol6rii acesteia.

Art. 2. Prevederile prezentei hotdrdri vor fi duse la indeplinire
primarul comunei Tulnici, judeful Vrancea, prin aparatul de specia

comunicate celor interesa[i de secretarul Comunei Tulnici,
Vrancea.
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