ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
HOTARARE
privind trecerea din domeniul privat in domeniul public a imobilului
Centrul Social de Zi pentru Copii ”Viitorul”
Avand in vedere :

expunerea de motive nr........./......... formulata dl.Teculescu Petru
Madalin, Primarul comunei Sfantu Gheorghe;

procesul verbal al comisiei de inventariere a domeniului public al comunei
Sfantu Gheorghe ,
Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr............/................ intocmit de referentul din cadrul
compartimentului urbanism,lucrari publice,protectie mediu,achizitii publice ;
− raportul Comisiei pentru agricultura, activitati economice financiare ,juridica si de
disciplina nr............./............................
- raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism,protectie mediu si turism
nr. …....../......................
− avizul de legalitate nr. ......./.................. al secretarului comunei Sfantu Gheorghe;
In conformitate cu :
- prevederile.art. Art.8,alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile
proprietate publica , modificata si completata;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”c” si art.115 alin. (1) lit. “b” coroborat
cu art. 45, alin. (3) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
modificata si completata , Consiliul Local al comunei Sfantu Gheorghe ,
HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă trecerea imobilului ” Centru de zi pentru copii Viitorul ” , din
domeniul privat al comunei în domeniul public al acesteia, ale cărui date de identificare
sunt prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aproba modificarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul
public al comunei Sfantu Gheorghe , in sensul completarii, dupa cum urmeaza:
a) la sectiunea I- Bunuri imobile ,dupa pozitia 53 se adauga pozitia 54 prevazuta
in anexa nr.2 la prezenta hotarare .
Art.3. Se aproba modificarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului
privat al comunei Sfantu Gheorghe , in sensul radierii pozitiei nr.105 din anexa la
Hotararea Consiliului Local nr.37 din 15,10,2015 .
Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija secretarului comunei :
Institutiei Prefectului judetului Ialomita si Consiliului Judetean Ialomita .
INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru Madalin

