
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL GORNET.CRICOV

HoTiRARE
privind modificarea inventarului b unurilor

care apartin domeniului public al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova

Consiliul Local Gornet-Cricov, judetul Prahova, intrunit in sedinta ordinara,

HOTARASTE:

Art.l - Se aproba modificarea inventarului domeniului public, dupa cum urmeaza:
. se introduce suprafata de 198 mp in continuarea a strazii ,,Intrarea Penticostalilor" , ce se

regaseste la pozita 177;
r strada ,,Intrarea Penticostalilor" are suprafata de 510 mp,
. suprafata de 198 mp, nou introdusa, va fi intabulata ulterior, cu lungime de 43,67 mp si

latimea de 4,67 mp;

Art.2 - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre domnul Calin Ion-
primarul comunei Gomet-Cricov, prin aparatul sau de specialiate;

ArL 3 - Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare Instituliei Prefectului
Judefului Prahova pentru controlul de legalitate, totodata va asigura tmnsparenla si comunicarea
citre institufiile si persoanele interesate, a prevederilor acesteia.

Ho{ar-area a fost adoptata cu un numar ae\S-... voturi ,, pentru " si ...a.. ,, impotriva,,, din
totalul de ..L(J... consilieri prezenti la sedinta. Consilieri locali in functie - 10.

INTA,

Avizat
General al

legalitate,
.T. Gomet-Cricov,

,v. G
aiLN.. ). I.. di. IU. SF..?.-o..?e....

Vlad sabeta

Avand in vedere :

- Referatul dnei Ghica Mihaela- inspector cadastru, inregistrat cu nr. 1909/10.07.2020, insotit
de documentele specifi ce;

- proiectul de hotarare prezerrtat de primarul comunei Gomet-Cricov, privind modificarea
inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gomet-Cricov, judetul Prahova,

precum si referatul de aprobare al proiectului de hotarare;

- raportul compartimentului de resort, cu privire la modificarea inventarului bunurilor care

apartin domeniului public aI comunei Gomet-Cricov, judetul Prahova;

- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Gornet-Cricov, privind
modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gomet-Cricov, judetul

Prahova;

- prevederile art. 289 alin. (2), alin. (5), alin. (7), alin. (8) si alin. (15) din O.U.G. rr. 5712019

privind Codul Administrativ;
In temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit c), art. 196 alin (l) lit. a) coroborat cu art.197 din (l),

alin. (2) si alin (4) din O.U.G. nr. 5712019 pivind, Codul Adminiskativ,

m


