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 HOTĂRÂREA nr.  58 

Din data de 23  septembrie 2021 
 

Privind:  revocarea, în totalitate, a hotărârii consiliului local nr. 28/21.04.2021 privind: 
aprobarea vânzării, prin licitație publică a imobilului ce aparține domeniului privat al 
comunei Ruginești, județul Vrancea, situat în extravilanul comunei Ruginești, județul 

Vrancea, în suprafață de 1400 mp, identificat în tarlaua 59, parcela 1158, număr cadastral 
55507, înscris în Cartea Funciară nr. 55507 Ruginești 

 
 
       Consiliul Local al comunei Ruginești, judetul Vrancea, întrunit în sedința ordinară, având în 
vedere: 
 
     - Proiectul de hotărâre nr. 59/2021 initiat de catre primarul comunei Ruginești, jud. Vrancea; 
    -    art. 200, art. 255 privind Codul Administrativ; 
     - Adresa nr. 5847/2021 comunicată de Instituția Prefectului – Județul Vrancea, înregistrată sub nr. 
7019/15.09.2021, prin care se constatată anumite aspect de nelegalitate, cu recomandarea de a fi 
reanalizată, în vederea revocării; 
     - Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7020/15.09.2021; 
     - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7021/15.09.2021; 
     - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Ruginești; 
 
          În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 
196 alin. (1), lit. a), art. 197, art. 198, art. 243 alin. 1, lit. a) si b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ 
                                 

HOTĂRĂȘTE 
 

        Art. 1  Se aprobă revocarea, în totalitate, a hotărârii consiliului local nr.  28/21.04.2021 privind: 
aprobarea vânzării, prin licitație publică a imobilului ce aparține domeniului privat al comunei 
Ruginești, județul Vrancea, situat în extravilanul comunei Ruginești, județul Vrancea, în suprafață 
de 1400 mp, identificat în tarlaua 59, parcela 1158, număr cadastral 55507, înscris în Cartea 
Funciară nr. 55507 Ruginești. 
 
       Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Ruginesti, Instituției Prefectului – 
județul Vrancea și va fi adusă la cunostința publică, în condițiile legii. 
   
       Presedinte de sedinta,                                                  Contrasemnează pentru legalitate 

             Consilier,                                                                                    Secretar general, 
               Petru Necula                                                                                   Nicoleta Tănase                   


