ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA ULMU
CONSILIUL LOCAL COMUNAL
ULMU
PROIECT DE HOTARARE

Privind : aprobarea introducerii în Inventarul bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al comunei Ulmu a unui imobil-teren în suprafată de 160.000 mp.
situat in extravilanul satului Ulmu in Tarlaua 21, Parcela 138, identificat cu numarul
cadastral 77131
Consiliul local al comunei Ulmu, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara la data
de 29 mai 2020;
Vazand referatul de necesitate al primarului Comunei Ulmu,
Avand in vedere referatul intocmit de catre compartimentul de specialitate din
cadrul Primariei Ulmu;
Raportul de avizare al comisilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica,
modificata si completata prin Legea nr 71/2011, pentru punerea in aplicare a Legii nr.
287/2009 privind Codul Civil , republicata, precum si a prevederilor art. 859, art. 876 din
Legea nr. 287/209 privind Codul Civil , republicata,
In baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de
interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
In temeiul art. 129, alin 2, lit. (c), alin 6, lit. (c), art. 139, alin 3, lit. (g), ale art. 196,
alin. 1, lit. a, art. 197, alin. 1, 2 si 4 precum si cele ale art. 354 din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se aprobă introducerea în Inventarul bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al comunei Ulmu a unui imobil-teren în suprafată de 160.000 mp.
situat in extravilanul satului Ulmu in Tarlaua 21, Parcela 138, identificat cu numarul
cadastral 77131
Art. 2 - Prezenta hotarire va fi dusa la indeplinire de Primarul comunei Ulmu
si compartimentele Cadastru Si Agricultura Si Buget Finante, Contabilitate,
Impozite Si Taxe.
Art. 3 – Prezenta hotarire, prin grija secretarului comunei, va fi adusa la
cunostinta publica si comunicata celor interesati şi prin afişare la sediul institutiei,
precum şi pe pagina de internet www.primariaulmu.ro
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