
ROMANIA

t"H"

din 2013

privind: declararea utilitdlii publice de interes local a lucrdrii ,,Reamenajarea sistemului
defensiv roman Valul lui Traian, comuna Tulucegti, judelul Galali"
lllit Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Numdrul de inregistrare gi data depunerii rrroieciului: fuLblJ/z2JLZV3-

Consiliul Judelului Galali;
AvAnd in vedere expunerea de motive a iniliatorului;
Av6nd in vedere raportul de specialitate comun al direcliilor din aparatul de specialitate

al Consiliului Judelului Galali;
Av6nd in vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.3 - dezvoltare

urband 9i rurald, agriculturd, conservarea 9i proteclia mediului 9i de servicii publice, Comisiei
de specialitate nr. 4 - Comisia pentru asistenla gi proteclie social6, invSlamAnt, sanitate,
cultura, activitSli gtiinlifice, sportive 9i de agrement, Comisiei de specialitate nr. 5 - juridicd,
pentru administralie publicd locali, de respectarea drepturilor 9i libertalilor cetSlenegti, de
cooperare interinstitulionalS 9i Comisiei de specialitate nr.6 - comisia de analizd privind
administrarea 9i gestionarea patrimoniului, investilii, lucriri publice 9i de refacere a
monumentelor istorice 9i de arhitecturd ale Consiliului Judelului Gala!i;

Av6nd in vedere procesul-verbal al comisiei pentru efectuarea cercetdrii prealabile in
vederea declar6rii utilitdlii publice a lucririi ,,Reamenajarea sistemului defensiv roman Valul lui
Traian, comuna Tulucegti, judelul Galali'l numiti prin Hotdr6rea nr. 362 din 30.07.2013 a
Consiliului Judelului Galali;

Av6nd in vedere prevederile art.7 alin. (1) 9i 12 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind
exproprierea pentru cauzd de utilitate public6, republicati;

Av6nd in vedere art. 22 9i ad.. 27 din HotdrArea de Guvernului nr. 583/1994 de
aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetdrii
prealabile in vederea declaririi utilitalii publice pentru lucrdri de interes nalional sau de interes
local;

AvAnd in vedere art. 91 alin. (1) lit. f) ) din Legea nr. 21512001 privind administralia
publici locald, republicati, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;

ln baza art. 97 alin. (1) din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd locali,
republicatS, cu modificirile gi completdrile ulterioare,

HOrAnAgrE:

= 
Se declard de utilitate publici de interes local lucrarea ,,Reamenajarea sistemului

defensiv roman Valul lui Traian, comuna Tulucegti, judelul Galali",In vederea exproprierii.

Art.2. Expropriatorul este Judelul Galali.

Art.3. in aplicarea prezentei hotir6ri se va urmdri respectarea dreptului constitulional
privind proprietatea gi acordarea unor despdgubiri corespunzatoare. Notificarea proprietarilor
in vederea exproprierii gi concilierea eventualelor litigii se vor realiza in condiliile legii.
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Art.4. Prezenta Hotir6re va fi adusi la cunogtinld prin afigare la sediul Consiliului
Local al Comunei Tulucegti 9i prin publicarea in presa locali de cdtre expropriator.

PENtTU PRESEDINTELE CONSILruLUI JUDETULUI GALATI

VICEPRE$EDINTE,

Cornel Hamza
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Contrasemneazi penfru legalitate
Secretarul ]udefului,
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