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HOTĂRÂREA NR.   53  HOTĂRÂREA NR.   53                                                                                                                
Din 30 septembrie 2019 

privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al orasului 
Făurei a construcției C1 cu destinația grup sanitar public, situată în incinta Pieții 
Agroalimentare din orașul Făurei, str. Castanilor, nr. 18, în vederea desființării 

 
Consiliul Local al Orașului Făurei, întrunit în ședință ordinară la data de 30 

septembrie 2019; 
Având în vedere:  
Ø Referatul de aprobare al primarului orașului; 
Ø Raportul nr. 6261/18.09.2019 al doamnei Pîrciulescu Daniela – 

inspector urbanism; 
Ø Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local, respectiv Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea 
monumentelor istorice și de arhitectură, sport şi agrement, Comisia 
pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii 
publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor, Comisia pentru programe 
de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat, servicii și comerț și Comisia pentru 
învățământ, sănătate, cultură, protecție socială și religie; 

În baza prevederilor art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru 
reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a 
activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților 
administrativ-teritoriale, art. 129 alin. 2 lit. ,,c” și art. 361 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

In temeiul art. 139 alin.3 lit. ,,g” si art. 196 alin. 1 lit. ,,a” din  Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:: 
 

HOTĂRĂŞTEHOTĂRĂŞTE  
 
Art. 1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

orașului Făurei a construcției C1 cu destinația grup sanitar public, situată în 
incinta Pieții Agroalimentare în suprafață de 22 mp, nr. cadastral 71219-C1, din 
orașul Făurei, Str. Castanilor, nr. 18. 

  



Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează executivul Primăriei, Biroul Financiar – Contabil, impozite și taxe și 
serviciul arhitectului șef din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la 
sediul Primăriei orașului Făurei, județul Brăila, prin publicare pe siteul 
www.orasulfaurei.ro precum și persoanelor interesate prin grija secretarului 
orașului.  
                    
 
                                     

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   

ANGHEL COSTEL CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 

 ICHIM CORNEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


