ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
CONSILIUL LOCAL
_________________________________________________________

HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea inventarului bunurilor care apartin
domeniului public al comunei Bodești, judetul Neamt atestat prin Hotararea
Guvernului nr. 1356/2001, modificata si completata
prin Hotararea Guvernului nr. 650/2007
Consiliul Local al comunei Bodești, județul Neamț.
Având in vedere prevederile Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările
ulterioare, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si ale Hotărârii de
Guvern nr. 548/1999 cu privire la aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, municipiilor si
județelor.
Examinând expunerea de motive nr. 4731 din 23.09.2016 a primarului comunei.
Văzând raportul de specialitate nr. 4732 din 23.09.2016, precum si rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate.
In temeiul dispozițiilor art. 36 alin. 2, lit. “c”, precum si ale art. 45 alin. 1 din
Legea nr. 215 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si
completările ulterioare.
H O T A R A S T E:
Art. 1. Se aproba modificarea “Inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al comunei Bodești”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei autorităților si
persoanelor interesate si va întreprinde demersurile necesare promovării, prin
intermediul Consiliului Județean Neamț, proiectului de hotărâre de Guvern cuprinzând
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1356/2001, modificata si completata prin
Hotărârea Guvernului nr. 650/2007.
______________________________________________________________________
Nr. 44 din 29.09.2016
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.
La ședință au fost prezenți 12 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție.
Preşedinte de şedință,
Păvăloaia Mihai

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI COMUNEI BODEȘTI
PROCEDURĂ OBLIGATORIE ULTERIOARĂ ADOPTĂRII
HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BODEȘTI NR. 44/2016
Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE

Data
ZZ/LL/AN

Semnătura
persoanei
responsabile să
efectueze
procedura
3

0
1
2
1
Adoptarea hotărârii
29/09/2016
2
Comunicarea către primarul comunei1+4)
30/09/2016
3
Comunicarea către prefectul județului1+4)
30/09/2016
4
Aducerea la cunoștință publică2+3+5)
30/09/2016
3
5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual )
30/09/2016
6
Hotărârea devine obligatorie și produce efecte3)
30/09/2016
Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare:
1) art. 48 alin. (2): „Secretarul unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local
primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”;
2) art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen
de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
3) art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte de la data
aducerii lor la cunoștință publică, iar cele individuale, de la data comunicării.”
4) art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: …
a) primarului unității administrativ-teritoriale;
b) prefectului județului.”
5) art. 115 alin. (6): „Actele autorităților administrației publice locale se vor aduce la cunoștință publică
prin grija secretarului unității administrativ-teritoriale.”
înscrie denumirea județului.
2) Se înscrie categoria unității administrativ-teritoriale solicitante.
3) Se înscrie denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.
4) Se înscrie codul de înregistrare fiscală a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
5) Se înscrie denumirea proiectului așa cum apare ea în cererea de finanțare.
6) Se înscrie adresa paginii de internet a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

1)

Se

NOTĂ: Prezentul model-cadru se adaptează, în mod corespunzător, potrivit evenimentelor legislative, precum și situației specifice fiecărei
unități administrativ-teritoriale solicitante

JUDETUL NEAMT
COMUNA BODEȘTI
Comisia specială pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei
Preşedinte
Secretar
Membri:

Anexa nr. 1
la H.C.L. nr. 44 din 29.09.2016

- Primar Barna Marinel _______________
- Secretar Bostan Ionel_________________
- Sef birou Pașcu Mioara _______________
- Referent Bîrsan Maria _________________
- Consilier Iftode Elena _________________

Privind modificarea inventarului bunurilor
ce alcătuiesc domeniului public al comunei Bodești
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bodești se modifică după
cum urmează:
1. Poziția 65 se modifică după cum urmează:
 coloana 3 va avea următorul cuprins: L- 1,970 Km, Bodeștii de jos
 coloana 4 va avea următorul cuprins: 0
 coloana 5 va avea următorul cuprins: 19.327,45
 coloana 6 va avea următorul cuprins: domeniu public
2. Poziția 75 se modifică după cum urmează:
 coloana 3 va avea următorul cuprins: L - 0,450 Km, Oșlobeni
 coloana 4 va avea următorul cuprins: 0
 coloana 5 va avea următorul cuprins: 52.711,23
 coloana 6 va avea următorul cuprins: domeniu public
Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de
identificare

0

1

65.

1.3.7.1

2
Rețea
stradală
(DJ 155G Mihuțeni)
Rețea
stradală
(DN 15C –
Cămin
Bătrâni Cracău)

3
L - 1,970
Km,
Bodeștii de
jos

75.

1.3.7.1

L - 0,450
Km,
Oșlobeni

Preşedinte de şedință,
Păvăloaia Mihai

4

Valoarea
de
inventar lei
5

0

19.327,45

Domeniu public

0

52.711,23

Domeniu public

Anul
dobândirii
sau PIF

Situația juridică
6

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

