ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAIUTI
HOTARARE
Privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Caiuti, judetul Bacau
Consiliul Local al comunei Caiuti, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din data de 10.12. 2014,
Tinand cont de :
- anexa nr.23 din H.G. nr.1347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul
Bacau, cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor,
municipiilor si judetelor;
- procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 11334/25.11.2014 privind „Construire baza sportiva, sat Caiuti, comuna Caiuti”;
-extrasul de carte funciara de informare eliberat de BCPI Onesti;
- referatul d-lui inspector Paun Catalin, inregistrat sub nr. 11381/26.11.2014;
-expunerea de motive a d-lui primar nr. 11382/26.11.2014;
-raport de specialitate nr. 11387/26.11.2014 intocmit de secretarul comunei Caiuti;
- avizul favorabil al comisiei economice nr. 11871/10.12.2014 din cadrul Consiliului local Caiuti;
- avizul favorabil al comisiei cultura nr. 11872/10.12.2014 din cadrul Consiliului local Caiuti;
- avizul favorabil al comisiei juridice nr. 11873/10.12.2014 din cadrul Consiliului local Caiuti;
In conformitate cu prevederile art.36, alin.1, alin.4, lit.f, art.120 si art.121 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata
In temeiul art.45, alin.3 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. Se completeaza inventarul bunurilor apartinand domeniului public al comunei Caiuti, cu pozitia 185- obiectiv „Baza sportiva, sat Caiuti,
comuna Caiuti”, conform anexei nr. 1, anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Primarul comunei Caiuti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Presedinte de sedinta,
Vatamanu Neculai

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Capatina Ramona

Hotararea nr. 87/10.12.2014
Prezenta hotarare a fost aprobata cu 13 voturi pentru. La sedinta au participat 13 consilieri din cei 15 care alcatuiesc Consiliul local
Caiuti.
Red.
Pavel Alexandra

ANEXA NR. 1
COMPLETARI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE
APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CAIUTI , JUDETUL BACAU
Nr.
Cod
poz . clasific
ce se
.
adauga
0
185

1
1.6.2.

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

Anul
dobandirii
sau al darii
in folosinta

Valoarea
de inv.
(lei)

2
BAZA
SPORTIVA

3
Situat in intravilanul satului
Caiuti comuna Caiuti
suprafata de 968 m.p.
N- Fabrica de cherestea
S- Camin cultural
E- Primaria comunei Caiuti
V- drum satesc

4

5

2014

329774.11

Presedinte de sedinta,
Vatamanu Neculai

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Capatina Ramona

Situatia juridica
a imobilului

Domeniu public
al comunei
conform HCL
nr. 87/10.12.2014

ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA CAIUTI
În temeiul prevederilor art. 45 alin.6 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect
de hotărâre cu următorul obiect:
„Completarea domeniului public al comunei Caiuti cu obiectivul Baza
sportiva sat Caiuti, comuna Caiuti”
în suţinerea căruia formulez următoarea
EXPUNERE DE MOTIVE
Vazand procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.
11334/25.11.2014 privind „Construire baza sportiva, sat Caiuti,
comuna Caiuti”; extrasul de carte funciara de informare eliberat de
BCPI Onesti; referatul inspectorului urbanism nr. 11381/26.11.2014 ;
anexa nr.23 din H.G. nr.1347/2001 privind atestarea domeniului public
al judetului Bacau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din
judetul Bacau, cu modificarile si completarile ulterioare; HG 113/1992
privind stabilirea unor masuri pentru defalcarea si trecerea in patrimoniul
comunelor, oraselor sau, dupa caz, al judetelor a bunurilor si valorilor de
interes local din domeniul public si privat al statului, precum si trecerea
sub autoritatea consiliilor locale sau, dupa caz, judetene a regiilor
autonome si societatilor comerciale cu capital integral de stat, care
presteaza servicii publice, propun aprobarea proiectului de hotarare in
forma prezentata.

Primar,
Iulian Durlan

ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA CAIUTI
RAPORT DE SPECIALITATE
Privind completarea domeniului public al comunei Caiuti cu obiectivul
Baza sportiva sat Caiuti, comuna Caiuti”
Vazand procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.
11334/25.11.2014 privind „Construire baza sportiva, sat Caiuti, comuna
Caiuti”; extrasul de carte funciara de informare eliberat de BCPI Onesti;
referatul inspectorului urbanism nr. 11381/26.11.2014 ; expunerea de motive a
d-lui primar nr. 11382/26.11.2014; anexa nr.23 din H.G. nr.1347/2001 privind
atestarea domeniului public al judetului Bacau, precum si al municipiilor,
oraselor si comunelor din judetul Bacau, cu modificarile si completarile
ulterioare; HG 113/1992 privind stabilirea unor masuri pentru defalcarea si
trecerea in patrimoniul comunelor, oraselor sau, dupa caz, al judetelor a
bunurilor si valorilor de interes local din domeniul public si privat al statului,
precum si trecerea sub autoritatea consiliilor locale sau, dupa caz, judetene a
regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital integral de stat, care
presteaza servicii publice, consider ca proiectul de hotarare este legal si
oportun, propunand aprobarea lui.

Secretarul comunei,
Capatina Ramona

