
RO MA NIA 

JUDETUL GALATI 

CONSIL IUL LOCAL AL COMUNEJ 

PR/PO NE STI 

HO TA R I  RE A nr.3 

din 08.01.2018 

privind :trecerea din domeniul public al comunei Priponesti si administrarea 
Consiliului Local Piponesti 1n domeniul privat al comunei Priponesti si schimbarea 
destinatiei a unor apartamente din locuinte de interventie in locuin/e. 

Initiator: Borza Lucian - Primar al comunei Priponesti, judetul Galati, validat prin 
sentinta civila nr. 1392/ 2016, pronuntata de Judecatoria Tecuci 'in dosarul nr. 26911324/ 
2016. 

Numar de inregistrare: 46 din 05.01.2018. 

Consiliul local al comunei Pripone�ti, judetul Galati, intrunit in �edinta extraordinara din data de 
08.01.2018 

Avand in vedere Expunerea de motive prezentata de primarul comunei Pripone�ti, inregistrata la 
nr.46 din 05.01.2018 

Avand in vedere Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Pripone�ti nr.47 din 05.01.2018 

Avand in vedere raportul comisiilor de specialitate nr.1,2,si 3 
Avind in vedere art.4,art 10 aliniatul 2 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica 

actualaizata. 
Avind in vedere prevederile Legii nr.114 din 1996 Legea locuinte republicata. 
Avind in vedere prevederile H .G. nr.1275 din 2000 privind aprobarea noormelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.114 ,Legea locuintei republicata 
Avind in vedere art.36 liniatul 21itera .c" ccraborat cu art.45 aliniatul 3 si art.123 aliniatul 1 si 

aliniatul 3 din Legea nr.215 din 2001 Legea admi1istratiei publice locale republicata cu modificarile si 
complatarile ulterioare. 

Avnd in vedere prevederile art.45 aliniatul 1 din Legea nr.215 din 2001 Legea administratiel 
publice locale republicata cu modificarile si complatarile ulterioare. 

Consi/iul local al comunei Priponesti 

HO TARA STE 

Art 1.- Se trece din dorneniul public al comunei Priponesti si administrarea Consiliului 
local Priponesti in domeniul privat al cornunei Priponesti si administrarea Consiliului l ocal 
Priponesti a unor apartamente conform anexei nr. l care face parte integranta din prezenta 
hotarire 

Art.2.- Se aproba schimbarea destinatiei apartamentelor situate in blocul din satul 
Priponesti,comuna Priponestijudetul Galati din l ocuinte de interventie in locuinte. 

Art.3.- Se aproba implementarea inventarului domeniului privat al comunei Priponesti 
judetul Galati 






