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H O T Ă R Â R E A   N R. 24 

privind  corectarea erorii materiale din  HCL NR. 41 DIN 27.12.2005  privind inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public  al comunei Pădureni, judeţul Vaslui 

Având în vedere : 
 - expunerea de motive prezentată de către Primarul comunei Pădureni privind corectarea erorii materiale 
din  HCL NR. 41 DIN 27.12.2005  privind inventarul domeniului public al comunei Pădureni, judeţul Vaslui; 
 - prevederile HCL nr.41 din 27.12.2005 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunei Pădureni; 

 - avizul Comisiei de specialitate ale Consiliului Local al comunei Pădureni şi raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pădureni; 

- prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind proprietate publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările si completările ulterioare;  

- H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor municipiilor si judeţelor; 

 - dispoziţiile art. 36 alin.(2) lit.,,c’’, art.45 alin.(3), art. 120 alin.(1) si art. 115 lit.,,b’’din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

Consiliul Local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 Se aprobă corectarea erorii materiale din  HCL NR. 41 DIN 27.12.2005 privind  inventarul 
domeniului public al comunei Pădureni, judeţul Vaslui potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local Pădureni nr.41 din 27.12.2005 privind 
inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pădureni rămân nemodificate. 
 Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Pădureni, judeţul Vaslui. 
 Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate primarului comunei Pădureni, Instituţiei 
Prefectului Judeţului Vaslui şi aduse la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei Pădureni 

Pădureni, 4 august 2017 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
CONSILIER LOCAL 
TARŢIAN GICU 
                                                                                       Contrasemnează 

                                                                                                                 Secretar al comunei Pădureni  
                                                                                                                     Munteanu Mirela  

 

Adoptată în şedinţa din data de 4 august 2017 
Cu un numar de …11… voturi « pentru », 0  voturi « împotrivă », 0  « abţineri 
 


