
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA

HOTĂRÎREA NR. 2
DIN 26.01.2018

PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ A UNUI TEREN ŞI DRUM DE
ACCES APARTINÎND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL
VRANCEA,   CĂTRE AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAŢIA SISTEMULUI
NAŢIONAL ANTIGRINDINĂ ŞI DE CREŞTERE A PRECIPITAŢIILOR.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA, ÎNTRUNIT ÎN
ŞEDINŢA ORDINARĂ,

- avînd în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărîre iniţiat de primarul
comunei Sihlea, judeţul Vrancea, privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui
teren şi drum de acces apartinînd domeniului public al comunei Sihlea, judeţul
Vrancea, către Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional
Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor;

- avînd în vedere raportul compartimentului de resort al aparatului propriu de
specialitate al primarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea, la proiectul de
hotărîre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren şi drum de acces
apartinînd domeniului public al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, către
Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de
Creştere a Precipitaţiilor;

- avînd în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al  comunei
Sihlea, judeţul Vrancea, la proiectul de hotărîre privind atribuirea în folosinţă
gratuită a unui teren şi drum de acces apartinînd domeniului public al comunei
Sihlea, judeţul Vrancea, către Autoritatea pentru Administrarea Sistemului
Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor;

- avînd în vedere solicitarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional
Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, Unitatea de Combatere a Căderilor
de Grindină Moldova 2 Vrancea, nr. 220 / 18.01.2018 privind solicitarea de
atribuire în folosinţă gratuită a unei suprafeţe necesare pentru amplasarea unui
punct de lansare rachete antigrindină;

- avînd în vedere pct. 3 din Anexa  la Hotărârea Guvernului României nr. 1842 /
22.12.2005 aprobarea obiectivelor etapei a VII – a – 2006 a Programului de
realizare a Sistemului naţional antigrindină;

- în temeiul art. 66, art. 98, lit. “ c ” din Legea nr. 173 / 2008 privind intervenţiile
active în atmosferă, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza art. 874 , alin. 1,  alin. 3, art. 867, alin.1, alin.2, art. 868, alin.1, alin. 2 din Legea
nr. 287 / 2009 privind Codul Civil;

- în baza art. 36, alin. 2 , lit. „ c „ , alin. 5 , lit. „ a „ , art. 45 , alin. 3, art. 115 , alin. 1, lit.
„ b „ , art. 124  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;



HOTĂRĂŞTE:

ART. 1 (1) Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 1500 mp.
teren agricol extravilan, apartinînd domeniului public al comunei Sihlea, situat în
comuna Sihlea, sat Sihlea, judeţul Vrancea , T. 57, P. 439- P , nr. cadastral 1586
N, nr. carte funciara 53087 şi a suprafeţei de 450 mp. drum de acces, situat în
comuna Sihlea, sat Sihlea, judeţul Vrancea, T.0, P. 441-D, nr. cadastral 1586 N,
nr. carte funciara 53087, către Autoritatea pentru Administrarea Sistemului
Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu sediul în municipiul
Bucureşti, strada Bulevardul Carol I, sector 3, nr. 12, în vederea amplasării unui
punct de lansare rachete antigrindină, pentru realizarea Unităţii de Combatere a
Căderilor de Grindină, Moldova- 2 Vrancea.
(2) Atribuirea în folosinţă gratuită a bunului imobil conform art. 1, alin. 1 se
aprobă pentru toată perioada desfăşurării Programului Naţional Antigrindină şi
de Creştere a Precipitaţiilor.
ART. 2 Primarul comunei Sihlea, judeţul Vrancea, domnul Gurbet Costică este
desemnat să semneze contractul de comodat cu Autoritatea pentru
Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor.
ART. 3  Prevederile prezentei hotărîri vor fi comunicate primarului comunei
Sihlea, judeţul Vrancea, Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional
Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, Instituţiei Prefectului judeţului
Vrancea prin grija secretarului comunei Sihlea.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI SIHLEA

ABDULAC NICOLAE                                                   MODREANU RADU


