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PRIVIND : privind aprobarea transmiterii in adrninistrarea UAT Judetul Vrancea, a suprafetelor de
teren din domeniul public al comunei Fitionesti si administrarea comunei Fitionesti , necesare
construirii unui numar de 6 puncte de colectare a deseurilor, acate20 m.p. fiecare, pe durata existentei
obiectivului in cadrul Proiectului ( Sistefuul de management integrat al deseurilor soiide in judetul
Vrancea >>

Consiliul Local al comunei Fitionesti, Judetul Vrancea, intrunit in sedinta ordinara din data de
29.01.2016,
- luand in considerare adresa Consiliului Judetean Vrancea, nr. 12249108.01.2015
- vazand referatul comparlimentului de specialitate din cadrul Primariei Fitionesti prin care se propune
aprobarea transrniterii in in a<iministlarea UAT Judetul Vrancea, a suprafetelor de teren din domeniui
public al comunei Fitionesti si administrarea comunei Fitionesti , necesare construirii unui numar de 6
puncte de colectare a deseurilor, a cale 20 m.p. fiecare, pe durata existentei obiectivului in cadrul
Proiectului < Sistemul de management integrat al deseurilor solide injudetul Vrancea >
- fata de prevederile art. 861, alin. 3, arl. 867-870 din Legea nr. 28712009, republicata, privind Codul
Civil
- in baza art. 36, alin. 2, lit. c, art.36, ali. 5, lit. a si art. 123, al. I din Legea administratiei publice
locale, nr. 215l20C'r , republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
- in temeiul art. 45, alln.3, si art. 115, alin. 1, Iit. b din Legea administratiei publice locale, nr.
21512A01, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

ART. I Se aproba transmiterea in administrarea UAT Judetul Vrancea, a suprafetelor de teren din
domeniul public al comunei Fitionesti si administrarea comunei Fitionesti , necesare construirii urui
numar Ce 6 puncte Ce colectare a deseurilor, a cate 20 m.p. fiecare, pe durata eristentei obiectivuiui ir
cadrul Proiectului < Sistemul de management integrat al deseurilor solide in judetul Vrancea >

ART.2 Supraietele de teren mentionate la art. I sunt cele identificate in Anexa l, care face parle
integranta din prrzenta hotarare
ART. 3 Planul de amplasament al suprafetelor de teren mentionale la art. I este prevazut in anexa 2

care face pane inregranta din prezenta hotarare.
ART. 4 Prezenta hotarare abroga prevederile HCL nr. 18114.07.2A14 a Coniliului Local Fitionesti
privind aprobarea iransmiterii in folosinta gratuita a Judetului Vrancea. pe toata durata de existenla a

constructiilor, a suprafetelor de teren din domeniul public al comunei Fitionesti in vederea infiintarii
unui numar de 6 puncte de colectare a deseurilor in cadrul Proiectului < Sistemul de management

integrat al deseurilor solide in judetul Vrancea >.

ART. 5 Prevederiie prezentei hotarari vor fi aduse 1a indeplinire de primarul comunei Fitionesti,
judetul Vrancea prin aparatul de specialitate si comunicate celor interesati de secretarul comunei
Fitionesti, judetul Vrancea.
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