ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.26
privind însușirea propunerilor Comisiei speciale pentru completarea inventarului bunurilor din
domeniul public al comunei Ciocani, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001, anexa 84

Consiliul local al comunei Ciocani , judeţul Vaslui ;
Având în vedere expunerea de motive a primarului , raportul comisiei speciale de
inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Ciocani, raportul comisiei de
specialitate;
În temeiul prevederilor art. 3 alin 1 , alin 4, art. 6, art. 21 alin 2, alin 3 din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi a prevederilor HG nr. 548/1999 privind
aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor și OG 81/2003 aprobată prin Legea 493/2003 » ;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin 2 lit. c şi art. 45, alin.1 și art.115, alin.1 lit.,,b’’din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 « Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciocani » ,secţiunea
I « Bunuri imobile » se completează, după cum urmează :
a) la secțiunea I « Bunuri imobile”, după poziția nr. 179 se introduce o nouă poziție ,
poziția nr. 180, potrivit anexei , care face parte integrantă din prezenta hotărîre.
Art. 2 Prezenta hotărîre completează hotărîrea Consiliului local nr. 56/31.10.2017.
Art. 3 Recuperarea suprafeței de 2500 mp teren intravilan (pășune) se va face din terenurile
neproductive ale comunei și se va actualiza registrul agricol cu suprafețele avînd categoria de pajiști
permanente, conform OUG nr. 34/2013.
Art.4 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei se împuterniceşte primarul comunei
cu sprijinul comisiei speciale de inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Ciocani.
28.08.2018
Președinte de ședință ,
Budeanu Ion
Contrasemnează,
Secretar, Abaza Iosefina
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INVENTARUL
BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CIOCANI
Secțiunea I Bunuri imobile
Nr.
crt.

Codul de
clasificare

0
1
180 2.2.4.6.
.

Denumirea
bunurilor

Elemente de identificare

Anul
dobîndirii

2
Teren
intravilan
(pășune)

3
Adresa =satul Ciocani ,
tarla 89, parcela 1713/2,
suprafața : 2500 mp ,
vecinătăți: N- DJ 243A, Ecanal , V- D.J. 243 A , S-alee
acces

4
2018

Valoarea
de
inventar
(lei)
5
12.500

Situația
juridică
actuală
6
Hotărîrea
Consiliului
local
nr.26/28.08.
2018

Președinte,
primar, Călin Gheorghe
Membri: Olaru Vasilica, Huminic Ciprian-Sorin
Merlan Adrian, secretar Abaza Iosefina

