
      R  O M Â � I A 
JUDEŢUL VRA�CEA 
  COMU�A PALTI�   
 CO�SILUL LOCAL 
                                       

                                                 H O T Ă R Â R E A  �r.  14 
din 29 aprilie 2009 

                                                                               
Privind:  modificarea Hotărârii Consiliului Local Paltin nr. 24 / 29 sept 2006, pentru 

aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Paltin, jud. 

Vrancea, a unor  terenuri, ce urmează a fi puse la dispoziţia comisiei locale de fond 

funciar, în vederea retrocedării către foştii proprietari. 

 

                     Consiliul Local al  comunei Paltin, jud. Vrancea,  
                         -   analizând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre  iniţiat de către 

Primarul comunei Paltin, cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local Paltin nr. 

24 / 29 sept 2006, pentru aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 

comunei Paltin, jud. Vrancea, a unor  terenuri, ce urmează a fi puse la dispoziţia comisiei 

locale de fond funciar, în vederea retrocedării foştilor proprietari;  

                        -   văzând raportul de specialitate nr. 1703 / 22.04.2009, prezentat de către 

secretarul comunenei privind modificarea HCL Paltin  nr. 24/ 2006, procesul - verbal de 

delimitare încheiat în data de 31 oct. 2007, de către reprezentanţii O.S. Focşani, Primăriei 

Paltin şi Obştilor Prahuda şi Vâlcani, precum şi planul parcelar întocmit de către d-l 

Trifan Irimia,  

                        -   în conformitate cu prevederile H.G. nr. 908/2002, anexa nr. 39- privind 

inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Paltin, Jud. Vrancea, 

precum şi ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Paltin nr. 22/12.08.1999, privind 

însuşirea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei;  

- în baza prevederilor  art. 10, alin. (2), din Legea nr. 213 / 1998, privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare,   

- în temeiul prevederilor art. 2, alin. (1), art. 4, alin. (2), art. 36, alin (2), 

lit. „c”,  ale art. 45, alin. (1) şi alin. (3), art. 47 şi art. 123,  din Legea 215/2001, privind 

administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,   

 

                                                          H O T Ă R Ă Ş T E :  
 
 Art.  1.  Aprobă modificarea  Hotărârii Consiliului Local Paltin nr. 24 / 29 septembrie 

2006, privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei 

Paltin, jud. Vrancea, a unor  terenuri, ce urmează a fi puse la dispoziţia comisiei locale de 

fond funciar, în vederea retrocedării către foştii proprietari,  după cum urmează :  

 

         Art. 1 al HCL nr. 24 / 2008, se modifică şi va avea  două alineate, cu următorul 
cuprins :  
 

         „(1) Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Paltin, 

judeţul Vrancea, a unor terenuri situate în intravilanul şi extravilanul comunei, având 

datele de identificare cadastrală în Anexa la prezenta Hotărâre. 



          (2) Acordă avizul de pricipiu pentru scoaterea din inventarul domeniului public 

al comunei şi punerea la dispoziţia comisiei locale  de stabilire a dreptului de 

proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, terenuri prevăzute în Anexa la 

prezenta Hotărâre.” 

 

Anexa la HCL nr. 24 / 29 sept. 2006  se modifică, la nr. crt. 6, cod clasificare 105 
astfel :  

 
Art.  2.  Secretarul comunei Paltin  va comunica prezenta Hotărâre : Primarului comunei 

Paltin, persoanelor şi instituţiilor interesate, Comisiei locale şi Comisie judeţene de fond 

fumniar, o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei Paltin, şi o va 

transmite  Instituţiei Prefectului Judeţului Vrancea, pentru controlul legalităţii. 

 

 

 

     PREŞEDI�TE DE ŞEDI�ŢĂ,                                  Contrasemnează, 
                    Consilier,                                               Secretarul comunei Paltin, 
  VALERICĂ - LORIA� PA�ŢUŞ                            IO�EL GHIORGHIŢĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehnored. IG / sec. 

              2 ex.  

 
�r. 
Crt 

 
Cod de  
clasifi- 
care  

 
Denumirea  
bunului 

 

 
Elemente de  
identificare  

 
  

Anul 
dobândirii 
sau al dării  
în folosinţă 

 
Valoarea 

de 
inventar 

 
Situaţia 
juridică 
actuală 

 
 
6 

 
 
105 

31,68 ha, păşune 
naturală :  
- Obştea Prahuda-
Ghebari = 21,12 ha; 
- Obştea Vâlcani = 
10,56 ha. 
  

31,68 ha păşune naturală, 
situată în extravilanul com. 
Paltin, în punctul numit 
Grimu, cu vecinii :pădurea 
O.S. Focşani, Măciucă 
Cristea, pădurea O.S. 
Focşani, proprietăţi 
particulare 
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