
 

 HOTĂRÂRE  

privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea de Consiliu local nr. 13/26.02.2015 privind trecerea 

unui imobil din domeniul public în domeniul privat al comunei Dor Mărunt. 

 

Consiliul local Dor Mărunt întrunit în ședință ordinară la data de 21 aprilie 2021 

        

Având in vedere     

• Referatul de aprobare al Primarului comunei Dor Marunt, inregistrat la nr. 99/29.03.2021 

• Raportul secretarului comunei inregistrat la nr. 100/29.03.2021; 

• HCL 13/26.02.2015 privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al 

comunei Dor Mărunt. 

• HCL Dor Mărunt nr. 14/29.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință; 

• Avizul favorabil al Comisiei juridice înregistrat cu nr. 144/21.04.2021; 

• Prevederile Legii nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), lit. c) și lit. d), ale art. 139, ale art. 140, precum și cele ale 

art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

 

HOTĂRĂSTE 

   

Art. I.  Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă la art. 1 din Hotărârea de Consiliu local 

nr. 13/26.02.2015 privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al comunei Dor 

Mărunt în sensul că art. 1 va avea următorul conținut: 

”Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Dor Mărunt a unui 

imobil teren în suprafață de 800 mp și a imobilului construcție C1 în suprafață de  297 mp, situat în 

sat Dâlga, comuna Dor Mărunt, str. Eroilor nr. 48, înscris în Cartea Funciară a comunei Dor mărunt 

cu nr. 21542, având următoarele vecinătăți: N - teren la dispoziția Comisiei locale, S – Stradă, V – 

teren la dispoziția Comisiei locale, E – Beia Zoia, înscris la poziția 18 a inventarului carebunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al comunei Dor Mărunt.  

Art. II . Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate.  

Art. III. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor 

interesate.  

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL 

 Ioan TUDOR                                  Constantin Alecsandru VĂTAFU

                 

                                       

Nr.   23      

 Dor Mărunt, 21 aprilie 2021 

Adoptată cu un număr de 12 voturi ”pentru” și 3 ”împotrivă” din totalul de 15 consilieri prezenți.  


