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HOTĂRÂREA NR. 46 
DIN 10.05.2021

Privind: revocarea hotărârii nr. 24 adoptată în sedința ordinară a Consiliului Local 

Unirea din data de 26 februarie 2021 pentru nelegalitate

         Consiliul Local Unirea întrunit în sedință extraordinară de lucru din data de 10.05.2021
Având în vedere referatul secretarului comunei nr. 1958/29.04.2021 privind

nelegalitatea HCL nr. 24/26.02.2021.
Expunerea de motive a primarului comunei Unirea;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Prevederile art. 362 alin. (2) și (3), art. 349 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 874 
alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Hotărârea consiliului local nr. 24/26.02.2021 nu și-a produs efectele pentru care a fost 
aprobată. 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) si (14), art. 139 și art. 196 alin. (1) lit. 
„a”   din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. – Se revocă hotărârea nr. 24 adoptată în sedința ordinară a Consiliului Local 
Unirea din data de 26 februarie 2021 privind darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 2 
ani, a spațiului în suprafață totală de 49,90 mp situat în clădirea Centrului After School, CF 
nr. 70103, nr. cad. 70103-C5, aparținând domeniului public, către doamna Crăciun Simona 
Steliana, medic stomatolog, pentru înființare cabinet stomatologic, pentru nelegalitate. 

Art.2. –  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul comunei Unirea.

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunica  prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și Instituţiei Prefectului judeţului 
Brăila în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoştinţa 
publică.  

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 
CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL
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