
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMM{EI TARCAU

HOTARARE
privind rectificarea unor date inscrise in inventarului bunurilor

care apar{in domeniului public al comunei Tarciu

Consiliul local al comunei Tarcflu, jude{ut Neamt;

cu respectarea prevederilor Legii nr.213 din l7 noiembrie 1998, privind proprietatea publicd qi regimul
juridic al acesteia, cu modificSrile gi completdrile ulterioare qi ale H.G. nr. 548 din B iulie 1ggg, privind aprobare4
Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcdtuiesc dom.eniut pubtic al comunelor,
oraselor' municipiilor si iudelelor, precum qi ale Legii nr. 21512001, republicatd, privind administra{ia publicd
localS, cu rnodificirile qi cornpletdrile ulterioare;

Urmare areferatului nr' 5'090 din26'06'20i5 al compartirnentului urbanism gi amenajareateritoriului prin
care se soliciti rectificarea inventarului domeniului public al comunei in ceea ce priveqte datele de inregistrare ale
clSdirii qcolii vechi;

Ydzdnd expunerea de rnotive a viceprirnarului comunei prin care se propune indreptarea erorii rnateriale
ditt cuprinsul Hot[rarii nr' 37l30'05.2006 privind suprafala construitd a clddirii gcolii vechi aflatd in administrarea
$colii girnnaziale ,,rvlia Hdlducescu" Tarcdu, precllm gi proiectul de hotdrare anexat;

Avand in vedere necesitatea punerii in acord a datelor din inventar cu cele din documentalia cadastrald;
cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului local;
in terneiul aft'36 alin. (1), atin' (9) 9i ale art. 45 alin.(1), alin. (3) din Legeaadrninistratiei publice locale

nr.215/2001, cu modificdrile qi complethrile ulterioare.

HOranASrE:

Art'l (1) Se rectificd datele inscrise la pozilia 7 din anexa laHotdrdrea nr.3l din 30.05.2006, cu rnodificdrile gicompletdrile ulterioare, dupd cum vrmeazd:

,,INVENTARUL
bunurilor care apar{in domeniului public al comunei Tarcdu, judelul Neamt

Clddire ce
apar!ine

domeniului
^,,t^ti^ ^lPuutru dl
comunel
Tarcdu"

$coald veche
Tarcdu

Regim indlfime D+p+E1,
suprafa(a construitd 425 mp,

suprafata construitd
desfdguratd 8S0 mp

1 .184.000



Art'2 Compartimentul urbanism pi amenaiarea teritoriului gi compartimentul contabilitate vor urm'riintroducerea in evidenlele prirndriei a modificdrilor aduse prin prezenta hotdr6re la inventarul bunuriloicare alcdtuiesc domeniut pubtic al comunei.

Art' 3 Secretarul comunsi va aduce la cunogtintd publicd prezentahotdrdre prin afigaj la sediul primdriei qi o v4comunica primarului comunei, Instituliei Prefectului judelului 1.i"u.1,- fr"rurn gi autoritalilor saupersoanelor interesate.

Pregedinte de gedin{6,
SEBASTIAN MAXIM

e-f.\-

Nr. 38 din 26 iunie 2015

Numdr consilieri locali infunclie lJ
Hotdrdrea a fost adoptatd in gedinla ordinqrd a Consiliului local al comunei Tarcdu
cu un numdr de I 0 voturi pentru, 0 ablineri qi 0 voturi impotrivd din totalul de 10 consilieri prezenfi
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