
ROMANN
JUDETUL NEAMT

COMUNA HORIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind revocarea HCL nr. 96 din 30.12.2019 privind aprobarea vanzarii directe a terenului in

suprafata de 3.500 mp, teren proprietate privata a comunei, aflat in administrarea consiliului local,

aferent constructii proprietatea domnului Cojocaru Ionut

Consiliul Local al Comunei Horia, judetul Neamt;

Luand act de :

- referatul de aprobare intocmit de domnul Baciu loan - Cristian - primarul comunei Horia,
judetul Neamt inregistrat sub nr, 1218 din 29.01.2020;

- rapoftul de specialitate nr. 1219 din 29.01.202A intocmit de compaftimentul de resoft din

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei;
- Adresa lnstitutiei Prefectului nr. 473 din 27 ianuarie 2020, inregistrata la Primaria Comunei

Horia sub nr.1215 din 29 ianuarie 2020, reprezentand procedura prealabila la HCL nr. 96 din

30.12.2019 privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 3.500 mp, teren

proprietate privata a comunei, aflat in administrarea consiliului local, aferent constructii
proprietatea domnu lui Cojocaru lonut;

- Rapoadele comisiilor de specialitate, precum si avizul de legalitate al secretarului general

al localitatii;
ln conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 2412000 privind Normele de tehnica legislativa privind elaborarea actelor

normative, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

in baza prevederilor aft. 139 alin. 1, art. 140 alin. 1, precum si ale art. 196 alin. 1, lit. a)din 0.U.G,

nr.57/2019 privind CodulAdministrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

HoTARA$TE

Art, 1 . Cu data prezentei se revoca Hotararea Consiliului Local nr. 96 din 30.12.2019 privind

aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 3.500 mp, teren proprietate privata a comunei,

aflat in administrarea consiliului local, aferent constructii proprietatea domnului Cojocaru lonut.

Art. 2 -Prezenta hotarare se comunica pnn grija secretarului general al comunei, in termenul

prevazut de lege lnstitutiei Prefectului- judetul Neamtin vederea exercitarii controlului de legalitate,

primarului comunei Horia si se aduce la cunostinta publica se face prin afisare pe site.ul institutiei
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