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H O T Ă R Â R E A Nr.30
Privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei
Coroiesti, judetul Vaslui, a terenurilor, categoria de folosinta pasuni
comunale, in suprafață de 370,97 ha
Consiliul local al comunei Coroiești, județul Vaslui, intrunit in ședință
orfinară in data de 29 iulie 2022:
Având in vedere:
Referatul de aprobare a primarului comunei Coroiesti, inregistrată sub
nr._______ din _____________________2022, care a inițiat proiectul de
hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a
terenurilor, categoria de folosinta pasuni comunale , in suprafață de 370,97
ha .
Referatul
de
specialitate
nr.
__________/____________________2022, a compartimentului cadastru;
Avizele comisiilor de pecialitate din cadrul consiliului local Coroiești;
O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Art.361, alin. 1, 2, 3 și 4 din din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ;
In temeiul dispozițiilor art.129, alin. 1,2, lit. C și art.196, alin.1, lit.a
din Ordonanța de Urgență a Guvernului Romăniei nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
Consiliul local al comunei Coroiești, județul Vaslui, intrunit in ședință
orfinară in data de 29 iulie 2022:
ADOPTA :
Art.1.Se aprobă trecerea din domeniul public in domeniul privat al
comunei Coroiești,judetul Vaslui, a terenului, categoria de folosinta pasuni

comunale, in suprafață de 370,97 ha, conform schitei anexă la prezenta
hotărâre.
Art.2.In evidențele patrimoniale se va opera corespunzător situația
juridică a terenului.
Art.3.Prezentul teren nu face obiectul cererilor de retrocedare conform
legilor in vigoare.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județul
Vaslui, primarului comunei Coroiești, compartimentului financiar-contabil,
persoanelor și instituțiilor interesate. Si se publica in Monitorul Oficial al
Primariei Coroiesti.
Coroiești: 29 .07. 2022
Președintele de ședință,
Consilier local – Ion Bors

Contrasemnează-secretar general comună,
Gina Boza

