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HOTĂRÂREA nr. 48 
privind revocarea HCL NR.31 /2020 privind  concesionarea unei suprafeţe de teren
30 mp  situat în localitatea Pădureni ,  judeţul Vaslui , aflat în domeniul public al

comunei Pădureni , domnului Caranfil Valerică prin aprobarea acestuia   prin
licitaţie publică 

Având în vedere: 
- Raportul de specialitate intocmit de secretarul comunei Padureni, prin care se propune revocarea

HCL nr. 31 din 13.04.2020 privind concesionarea unei suprafeţe de teren  30 mp  situat în
localitatea  Pădureni  ,   judeţul  Vaslui  ,  aflat  în  domeniul  public  al  comunei  Pădureni  ,
domnului Caranfil Valerică prin aprobarea acestuia   prin licitaţie publică ; 

- Adresa nr. 7612 din 13.05.2020, a Instituţiei Prefectului judeţul Vaslui , cu privire la revocarea
HCL nr. 31  din 13.04.2020  privind concesionarea unei suprafeţe de teren  30 mp  situat în
localitatea  Pădureni  ,   judeţul  Vaslui  ,  aflat  în  domeniul  public  al  comunei  Pădureni  ,
domnului Caranfil Valerică prin aprobarea acestuia   prin licitaţie publică ; 

 În temeiul art. 139 , alin (1) şi ale art. 196 , alin (1) litera „a” din OUG nr 57 / 2019
privind Codul Admoinistartiv;
Consiliul Local al Comunei Pădureni, judeţul Vaslui;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1. Se aprobă  revocarea HCL NR.31 /2020 privind  concesionarea unei suprafeţe de 
teren  30 mp  situat în localitatea Pădureni ,  judeţul Vaslui , aflat în domeniul public al comunei 
Pădureni , domnului Caranfil Valerică prin aprobarea acestuia   prin licitaţie publică .

Art.2   Cu ducerea  la  indeplinire  a  prezentei  se  incredinteaza  primarul  comunei  Padureni,
judetul Vaslui.

Art.3 Prevederile prezentei hotarari vor fi comunicate primarului comunei Padureni, Institutiei
Prefectului Judetului Vaslui si aduse la cunostinta publica prin grija secretarului general al comunei
Padureni.

 
 Pădureni,  29 iulie 2020

Preşedinte de şedinţă                                                                Avizat pentru legalitate,
               CONSILIER LOCAL                                                   Secretar general UAT  Pădureni,
              CIORBĂ    ILIE                                                                           Munteanu Mirela 

Adoptata astazi   29 IULIE 2020
Cu un numar de    12  voturi”pentru”, din   12  consilieri  locali prezenti la sedinta




