ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL SFÂNTU GHEORGHE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind completarea inventarului bunurilor
aparţinând domeniului public al comunei Sfântu Gheorghe
Consiliul local Sfântu Gheorghe , judeţul Ialomiţa ,intrunit in sedința ordinara din data
de ..............
Având in vedere :
- expunerea de motive a primarului nr. 1105 din 19,03,2019 cu privire la completarea bunurilor ce
fac parte din domeniul public al localităţii;
- raportul compartimentului registru agricol , fond funciar inregistrat la nr.1063 din 11,03,2019
Examinând:
- avizul de legalitate al secretarului comunei nr........./...........................
In conformitate cu :
- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ,
modificată şi completată;
- prevederile H.G. nr.2139 /30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe ;
- prevederile Ordonanţei nr.81/28.08.2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe
aflate în patrimoniul instituţiilor publice, modificată şi completată;
- prevederile H.G.nr.548/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor
şi judeţelor;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
modificată şi completată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1 : Hotărârea Consiliului Local Sfântu Gheorghe nr. 60/ 24 august 1999
privind însuşirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Sfântu Gheorghe, se
completează după cum urmează:
1. Anexa cuprinzând inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Sfântu Gheorghe se completează după cum urmează :
b) la secţiunea I – “Bunuri imobile“ după poziția 88 ,se introduc 29 de poziții noi ,
pozițiile 89-117 prevăzute in anexa la prezenta hotărâre .
ART.2 – Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate şi primarului comunei Sfântu Gheorghe şi se aduce la
cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Sfântu Gheorghe .
ART.3 - Aducerea la cunoştinţă publică se va face prin afişare la sediul autorităţii
administraţiei publice locale şi pe site-ul instituţiei.
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