
      R  O M Â � I A 
JUDEŢUL VRA�CEA 
  COMU�A PALTI�   
  CO�SILIUL LOCAL  
           
                                        HOTĂRÂREA nr. 6 
                                          din  30 martie 2009                                                                                                  
    

Privind:  modificarea Hotărârii Consiliului Local Paltin nr. 27 / 16 octombrie 2008, 

privind trecerea din domeniul public al comunei Paltin, judeţul Vrancea, şi 

administrarea Consiliului Local,  în domeniul privat al acesteia,  a unor bunuri 

imobile, în vederea vânzării acestora. 
 

Consiliul Local al comunei  Paltin, jud. Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară,  
 
                       - având în vedere expunerea de motive şi proiectul  de hotărâre nr. 

878 / 24.02.2009, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Paltin nr. 27 / 16 

octombrie 2008, privind trecerea din domeniul public al comunei Paltin, judeţul 

Vrancea, şi administrarea Consiliului Local,  în domeniul privat al acesteia,  a unor 

bunuri imobile, în vederea vânzării acestora, prezentate de către primarul comunei 

Paltin, precum şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local;  

                      - în baza raportului de specialitate nr. 877 / 24.02.2009, înaintat de 

către secretarul comunei Paltin, cu privire la necesitatea aprobării prezentei 

Hotărâri;   

                      -  în baza prevederilor anexei nr. 39, la HG nr. 908 / 2002, privind 

aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Paltin ;  

                       - având  în vedere planul de amplasament şi delimitarea imobilului, 

întocmit de către d-l Dumitrescu Cristinel, Certificat de autorizare seria VN nr. 

097, categ C;                   

                       - în baza prevederilor capitolului II, din OG nr. 68 / 2008, privind 

vânzarera spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-

teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se 

desfăşoară activităţi conexe actului medical;  

                        -   în conformitate cu prevederile art. 10, alin. (2), din Legea 213 / 

1998, privind privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;  

                        - în baza prevederilor art. 36, alin.(2), lit. “c”, art. 45, alin. (1) şi (3),  

art. 115 alin. 1 lit. “b”, şi art. 117, alin. 1, lit. “a”, din Legea nr. 215 / 2001, a 

administraţiei publice locale, republicată,  

 

                                                        H  O T Ă R Ă Ş T E   :  
 
 Art. 1.  Aprobă modificarea  articolului nr. 1, din Hotărârea Consiliului Local 

Paltin nr. 27 / 16 oct. 2008,  privind trecerea din domeniul public al comunei 

Paltin, judeţul Vrancea, şi administrarea Consiliului Local,  în domeniul privat al 



acesteia,  a unor bunuri imobile, în vederea vânzării acestora, articol care va avea 

următorul cuprins :  

 

 „Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al comunei Paltin, judeţul 

Vrancea, în domeniul privat al acesteia, şi în administrarea Consiliului Local al 

comunei Paltin, a următoarelor bunuri imobile, astfel cum sunt prevăzute şi în 

Planul de amplasament şi delimitare a imobilului, anexat, care face parte 

integrantă din  prezenta Hotărâre    :    

  

1. suprafaţa totală de teren aferentă Dispensarului Uman Paltin, de 4111 

m.p., din care : 1060 m.p. curţi clădiri şi 3051 fîneţe, situat în 

intravilanul satului Paltin, com. Paltin, jud. Vrancea, tarlaua 10, 

parcele 294 şi 295;  

 

2. următoarele clădiri reprezentând spaţiu Dispensarului Uman Paltin şi 

anexe,  situate pe terenul menţionat: C 1= 163,63 m.p.(parter) +163,63 

m.p. (etaj); C2 =18,20 m.p., C3 = 34,67 m.p.; C4= 39,78 m.p.” 

 

Art.  2.    Pe data aprobării Hotărârii de modificare, se  abrogă Hotărârii nr. 27 / 16 

oct. 2008, a Consiliului Local Paltin.  

  

 

 Art.  3.   Secretarul comunei Paltin va asigura procedurile de aducere la cunoştinţă 

publică şi de comnicare a pezentei Hotărâri, o va comunica primarului  comunei, 

precum şi Instituţiei Prefectului, judeţul Vrancea, pentru exercitarea cntrolului de 

legalitate, în termen legal. 

 

 

 
 
           PREŞEDI�TE DE ŞEDI�ŢĂ,                                 CO�TRASEM�EAZĂ, 
                             Consilier,                                                 Secretarul comunei Paltin, 
        VALERICĂ – LORIA� PA�ŢUŞ                              IO�EL  GHIORGHIŢĂ 
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