JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL SFÂNTU GHEORGHE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind reactualizarea inventarului bunurilor
aparţinând domeniului public al comunei Sfântu Gheorghe
Consiliul local Sfântu Gheorghe , judeţul Ialomiţa , intrunit in sedinta ordinara din data de ......
Având in vedere :
- expunerea de motive a primarului nr.........../................. cu privire la completarea bunurilor ce fac
parte din domeniul public al localităţii
- planul de amplasament si delimitare a imobilului la scara 1:1000
Examinând:
- raportul compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului nr........./..................
- avizul de legalitate al secretarului comunei nr........./.........................
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. ...... din .............
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 , modificată şi completată ulterior ,
- prevederile art.858-865 din Codul Civil – Legea nr.287/2009 ,republicata , cu modificarile si
completarile ulterioare,
În temeiul art.119-121 si art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1 : Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sfîntu Gheorghe nr. 60/ 24 august 1999
privind însuşirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Sfîntu Gheorghe, se
completează după cum urmează:
a) la sectiunea I – Bunuri imobile , se modifica dupa cum urmeaza :
1) la poziţia 17 ”Camin Cultural Sfântu Gheorghe +Biblioteca Comunala” coloana 3 va avea
următorul cuprins “ clădire P+1construită din cărămida,învelită cu tablă , învecinată la N –
drum comunal,la S-DN 2A , la E- Bărbulescu Sofiţa şi Petrea Florentina , la V – dispensarul
uman. Suprafaţa construită 652 m.p ; teren aferent 3883 m.p “ .
ART.2 – Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate şi primarului comunei Sfîntu Gheorghe şi se aduce la
cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Sfîntu Gheorghe .
ART.3 - Aducerea la cunoştinţă publică se va face prin afişare la sediul autorităţii
administraţiei publice locale şi pe site-ul instituţiei.

INITIATOR ,
PRIMAR-Gomes Iuliana Livia

Anexă
COMPLETARE
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sfîntu Gheorghe

Nr.
Crt.

Codul de
clasificare

0

1

43

1.6.4

Denumirea
bunului

2
Casa
Specialistului

PREŞEDINTE DE SEDINTĂ ,
Bratu Dumitru

SECŢIUNEA I
Bunuri imobile
Elemente de identificare

Anul dobândirii
sau dupa caz , al
dării in
folosinţă

Valoare
de
inventar

3

4

5

Clădire P +1 construită din cărămidă
compusă din patru apartamente a trei
camere fiecare ,cu o suprafaţă construită
de 709 m.p , învecinată la N – DN2A, la
S – Niţu I Ion , la V – Gheorghe Ştefana
si la E – Chiriţă Constantina

1982

153.431

CONTRASEMNEAZĂ ,
Secretar al comunei ,
Niţă Tamara Ionela

Situaţia juridică
actuală/
Denumire act
proprietate sau
alte acte
doveditoare
6
Legea nr.2131998

