ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAIUTI
HOTĂRÂRE
privind însuşirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public
al comunei CAIUTI
Consiliul Local al comunei Caiuti , judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară din data de
31.01.2007;
În conformitate cu prevederile art.19, art.38, alin.2, lit.c, art.122 şi art.124 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,
ale art.3, alin.4 şi art.21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia şi cu dispoziţiile Hotărârii de Guvern nr.548/1999 privind aprobarea normelor tehnice
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor,
oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
Ţinând cont de Hotărârea de Guvern nr.1347/2001 privind atestarea domeniului public
al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău.
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Caiuti privind
aprobarea inventarului bunurilor domeniului public;
Văzând Raportul nr. 349/17.01.2007 prin care se propune modificarea inventarului
domeniului public al comunei;
În temeiul art.46 (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată si
completata;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se modifica inventarul domeniului public al comunei Caiuti aprobat prin HG
1.347/2001 modificata si completata cu HG 588/2006 , cu propunerea aprobata prin HCL
nr.71/28.11.2006, dupa cum urmeaza :
- pozitia 1 , coloana 3 , din inventar va avea urmatorul continut :
” DC 112 Floresti – Boistea 8,8 km x 8 m = 70 400 mp ”
Art.2. Se completează inventarul domeniului public al comunei Caiuti cu poziţiile 177 si 178
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Propunerile de
completare au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.71/28.11.2006 .
Art.3. Primarul comunei se va ocupa de ducerea la îndeplinire a hotărârii.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Prefecturii Judeţului Bacău, Consiliului Judeţean Bacău,
Primarului comunei Caiuti
Presedinte de sedinta,

Petroniu Vornicu

Hotararea nr. 3 /31.01.2007
Red. C.R./3 ex.

Contrasemneaza,
SECRETAR,

Costica Danila

ANEXA NR. 1
LA HCL NR.3/31.01.2007

COMPLETARI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE
APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CAIUTI , JUDETUL BACAU

Nr.
poz .
ce se
adauga
0
177
178

Cod
clasific.
1
1.3.7.1

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

2
Teren scoala sat
Boistea
Drum comunal

3
Suprafata de 1000 mp

Presedinte de sedinta,

Petroniu Vornicu

Red. C.R./3 ex.

Anul
dobandirii
sau al darii
in folosinta
4

DC 119 Caiuti targ –Caiuti
sat 2,2 km x 8m = 17 600
mp

Contrasemneaza,
SECRETAR,

Costica Danila

Valoarea de
inventar
(lei RON)
5

Situatia juridica actuala

6
Domeniul public al
comunei Caiuti
Domeniul public al
comunei Caiuti

