ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI

HOTĂRÂREA
nr. 106/04.11.2015
privind inscrierea in inventarul domeniului public al comunei Frecatei, judetul Tulcea
a unei suprafete de teren

Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă
extraordinară, legal constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei şi avizul
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Ţinând cont de prevederile:
- art. 3, alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G. nr. 548/1999 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea Legii nr.
213/1998;
- art. 10, art. 36, al. (2) lit. c), art. 119 si art. 120 din Legea nr. 215/2001 republicata
privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;
Luand in considerare planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate
intocmit de S.C. Geo Topo S.R.L.,
În temeiul art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, modificata si completata ulterior,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 – Se aproba inscrierea in inventarul domeniului public al Comunei Frecatei a unui drum
stradal situat in intravilanul localitatii Cataloi, comuna Frecăţei, judeţul Tulcea, conform
planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate, anexa la prezenta hotarare,
astfel:
- Ds 1090 - Drum stradal in suprafata de 806 m.p.;
Art. 2 - Inventarul domeniului public al Comunei Frecăţei se va modifica in mod corespunzator.
Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă prin afişare şi va fi comunicată
compartimentului de urbanism şi compartimentului financiar-contabil, din cadrul Primăriei
comunei Frecăţei, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Tulcea.
Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 9
consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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