ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
HOTARARE
privind actualizarea inventarului bunurilor apartinand
domeniului privat al localitatii Sfantu Gheorghe
Consiliul local Sfantu Gheorghe , judet Ialomita ,intrunit in sedinta ordinara din

data de 31.10.2019
Avand in vedere :
 Referatul de aprobare a primarului comunei inregistrat la nr.3912 din 13,08,2019
privind introducerea in domeniul privat al comunei a unor canale
 Referatul de aprobare a primarului comunei inregistrat la nr.3654 din 2,08,2019 privind
introducerea in domeniul privat al comunei a unui teren si a unei parti dintr-o cladire
 Propunerea Comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor apartianand domeniului
privat al comunei Sfantu Gheorghe,nr.
 Sentinta Comerciala nr.86/F din 26,02,2010 a Tribunalului Ialomita prin care s-a dispus
inchiderea procedurii generale a debitoarei SA Victoria Butoiu si radierea acesteia din
evidentele Judecatoriei Urziceni ,
 Decizia nr.790/2019 a Curtii de Apel Bucuresti prin care se constata lipsa capacitatii
procesuale de folosinta a debitoarei
- avizul de legalitate al secretarului nr.5496 din 22,11,2018
Examinand :
- raportul compartimentului urbanism , amenajarea teritoriului nr.3917 din 22,08,2019 si nr.
4941 din 21,10,2019 , din care rezulta necesitatea completarii inventarului ;
- raportul de avizare al comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism , protectie mediu si
turism nr.37 din 24,10,2019
In conformitate cu prevederile :
- art.354 , art.356 alin.(1) , (2), art.357 coroborate cu cele ale art.129, alin(1) , alin(2) ,lit.c),
art.133 alin.(1) ,art.139 alin.(3) lit.g) si art.196 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ ,
HOTARASTE:
ART.1 – Se aproba actualizarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al
localitatii Sfantu Gheorghe ,conform anexei la prezenta hotarare , ce face parte integranta din
aceasta .
ART.2 – Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si va fi comunicata prin grija
secretarului localitatii.
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