ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARCĂU

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al comunei Tarcău
Consiliul local al comunei Tarcău, judeţul Neamţ;
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998, privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 548 din 8 iulie 1999,
privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, precum şi ale Legii nr. 215/2001, republicată,
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând expunerea de motive a viceprimarului comunei prin care se propune actualizarea
inventarului domeniului public în sensul includerii terenurilor aferente podului în construcţie din punctul
Capra, terenuri necuprinse până în prezent în inventar;
Analizând referatul nr. 9.689/19.12.2016 al compartimentului de specialitate, planul de situaţie şi
situaţia de fapt existentă;
Ţinând cont de interesul major de a obţine o finanţare pentru investiţia aflată în derulare;
Cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului local;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (9) şi ale art. 45 alin. (1), alin. (3) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 (1) Se aprobă modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Tarcău, aprobat prin Hotărârea nr. 37 din 30.05.2006, cu modificările şi completările
ulterioare, prin introducerea a două noi poziţii, după nr. crt. 47.1, cu numărul 48 şi 49, după cum
urmează:
„INVENTARUL
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tarcău, judeţul Neamţ
Secţiunea I
Bunuri imobile
Nr. crt.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii
sau, după caz, al
dării în folosinţă

Valoarea de
inventar
LEI

Situaţia juridică

0

1

2

3

4

5

6

……….
Terenuri
……….

48

Teren aferent cap
de pod în
construcţie situat
pe mal stâng râu
Bistriţa

Suprafaţa terenului 1.509 mp
categoria de folosinţă curţi
construcţii şi neproductiv

1965

9.449

Domeniu
public al
comunei

49

Teren aferent cap
de pod în
construcţie, situat
pe mal drept râu
Bistriţa

Suprafaţa terenului 716 mp
categoria de folosinţă curţi
construcţii şi neproductiv

1965

4.483

Domeniu
public al
comunei”

-2-

Art. 2 Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului şi compartimentul contabilitate va urmări
introducerea în evidenţele primăriei a modificărilor aduse prin prezenta hotărâre la inventarul
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei.
Art. 3 Secretarul comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta hotărâre prin afişaj la sediul primăriei
şi o va comunica primarului comunei, Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ, precum şi
autorităţilor sau persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă,

M IRC EA M ĂC I UC Ă
Contrasemnează pentru legalitate,
secretar comună Gheorghe Juncu

Nr. 69 din 21 decembrie 2016
Număr consilieri locali în funcţie 13
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Tarcău
cu un număr de 13 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri prezenţi

