ROMANIA
JUDETUL VASLUI-COMUNA CODAESTI
Consiliul Local
Comuna Codaesti, judetul Vaslui, telefon/ fax 0235/341300
e-mail: primaria@primariacodaesti.ro cod postal 737130

Hotararea nr. 22
privind Modificarea articolului 1 al hotărârii nr. 74 din 26 Noiembrie 2015 privind
transmiterea dreptului de proprietate al terenului în identificat cu NC 72805, reprezentând
amplasamentul Bisericii Nasterea Maicii Domnului și a cimitirului din satul Pribești, Comuna
Codăești județul Vaslui.
Având in vedere:
Referatul de aprobare al primarului comunei Codaești înregistrat cu numărul 2726 din
29.03.2021 și raportul 2727 din 29.03.2021 al compartimentului secretariat.
Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Codăești.
Avand în vedere cererea nr. 7060/19.11.2015 a Pr. Paroh suplinitor Tomozei Iustinian
al Parohiei ”Nașterea Maicii Domnului” din satul Pribești, prin care solicită atribuirea în
folosință asupra terenului pe care se află amplasata Biserica și Cimitirul din satul Pribești.
Având în vedere prevederile Legii 239 din 12.07.2007 privind reglementarea regimului
juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult.
Avand în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 53 din 29.09.2015 privind
atribuirea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, a terenului in suprafață de
12783 mp unității de cult Parohia Pribești, reprezentând amplasamentul Bisericii creștinortodoxe ”Nașterea Maicii Domnului” si a Cimitirului din satul Pribești.
Având în vedere HCL nr. 51 din 29.09.2015 cu privire la completarea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Codăești prevăzute în HCL nr. 11 din 15
Mai 2014 privind reactualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al
Comunei Codăești.
Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Codăești.
În temeiul art. 129 alin. (2) lit d), al art. 129 alin (7) lit. h) şi al art. 196 alin. (1) lit. a)
din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,
Consiliul local al Comunei Codaești, județul Vaslui, întrunit în ședință ordinară,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se modifica ART. 1. Aliniatul (1) al hotărârii nr. 74 din 26 Noiembrie 2015 privind
transmiterea dreptului de proprietate al terenului în identificat cu NC 72805, reprezentând
amplasamentul Bisericii Nasterea Maicii Domnului și a cimitirului din satul Pribești, Comuna
Codăești județul Vaslui astfel: în loc de “Se aprobă transmiterea dreptului de proprietate a
terenului intravilan in suprafață de 12872 mp, NC 72805, unității de cult creștin-ortodoxe
Bisericii Creștin-Ortodoxe ”Nașterea Maicii Domnului” si a Cimitirului din satul Pribești, cu
drept de proprietate în favoarea Comunei Codăești” vom modifica „Se aprobă transmiterea
dreptului de proprietate a terenului intravilan in suprafață de 12872 mp, NC 72805, unității
de cult creștin-ortodoxe Bisericii Creștin-Ortodoxe ”Nașterea Maicii Domnului” si a Cimitirului
din satul Pribești, cu drept de proprietate în favoarea PAROHIEI PRIBEȘTI”.

Art. 2. Celelalte articole și aliniate ale hotărârii nr. 74 din 26 Noiembrie rămân
neschimbate.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei
Instituției Prefectului-jud. Vaslui, Consiliului Județean Vaslui, Primarului comunei Codăești și
se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul primariei.
CODĂESTI 30 Martie 2021

Preşedinte Sedinţa
Sprînceana Mitică

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretar delegat
Ciobanu Ramona Elena

Hotarârea a fost adoptată in sedinta publică ordinară cu un numar de
13 voturi ,,pentru’’ 0 voturi ,,impotrivă’ 0 voturi ,,abtineti’’ , cu participarea a 13 consilieri
locali prezenti , dintru-un numar de 13 consilieri în functie.

Proiect de Hotărâre
privind Modificarea articolului 1 al hotărârii nr. 74 din 26 Noiembrie 2015 privind
transmiterea dreptului de proprietate al terenului în identificat cu NC 72805, reprezentând
amplasamentul Bisericii Nasterea Maicii Domnului și a cimitirului din satul Pribești, Comuna
Codăești județul Vaslui.
Având in vedere:
Referatul de aprobare al primarului comunei Codaești înregistrat cu numărul 2726 din
29.03.2021 și raportul 2727 din 29.03.2021 al compartimentului secretariat.
Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Codăești.
Avand în vedere cererea nr. 7060/19.11.2015 a Pr. Paroh suplinitor Tomozei Iustinian
al Parohiei ”Nașterea Maicii Domnului” din satul Pribești, prin care solicită atribuirea în
folosință asupra terenului pe care se află amplasata Biserica și Cimitirul din satul Pribești.
Având în vedere prevederile Legii 239 din 12.07.2007 privind reglementarea regimului
juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult.
Avand în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 53 din 29.09.2015 privind
atribuirea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, a terenului in suprafață de
12783 mp unității de cult Parohia Pribești, reprezentând amplasamentul Bisericii creștinortodoxe ”Nașterea Maicii Domnului” si a Cimitirului din satul Pribești. Având în vedere
HCL nr. 51 din 29.09.2015 cu privire la completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al Comunei Codăești prevăzute în HCL nr. 11 din 15 Mai 2014 privind
reactualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Codăești.
În temeiul art. 129 alin. (2) lit d), al art. 129 alin (7) lit. h) şi al art. 196 alin. (1) lit. a)
din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,
Consiliul local al Comunei Codaești, județul Vaslui, întrunit în ședință ordinară,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se modifica ART. 1. Aliniatul (1) al hotărârii nr. 74 din 26 Noiembrie 2015 privind
transmiterea dreptului de proprietate al terenului în identificat cu NC 72805, reprezentând
amplasamentul Bisericii Nasterea Maicii Domnului și a cimitirului din satul Pribești, Comuna
Codăești județul Vaslui astfel: în loc de “Se aprobă transmiterea dreptului de proprietate a
terenului intravilan in suprafață de 12872 mp, NC 72805, unității de cult creștin-ortodoxe
Bisericii Creștin-Ortodoxe ”Nașterea Maicii Domnului” si a Cimitirului din satul Pribești, cu
drept de proprietate în favoarea Comunei Codăești” vom modifica „Se aprobă transmiterea
dreptului de proprietate a terenului intravilan in suprafață de 12872 mp, NC 72805, unității
de cult creștin-ortodoxe Bisericii Creștin-Ortodoxe ”Nașterea Maicii Domnului” si a Cimitirului
din satul Pribești, cu drept de proprietate în favoarea PAROHIEI PRIBEȘTI”.
Art. 2. Celelalte articole și aliniate ale hotărârii nr. 74 din 26 Noiembrie rămân
neschimbate.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei
Instituției Prefectului-jud. Vaslui, Consiliului Județean Vaslui, Primarului comunei Codăești și
se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul primariei.
CODĂESTI 30 Martie 2021

Iniţiator:
Primar
Anişoara LUPU

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretar delegat
Ciobanu Ramona Elena

