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CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI TARCAU

HoranAnn
pentru modificarea qi completarea Hotirf,rii nr. 6912I.12,2016

privind modificarea qi completarea inventarului bunurilor
care aparfin domeniului public al comunei Tarciu

Consiliul local al comunei Tarciu, jude(ul Neam{;
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998, privind propdetatea publicd gi

regimul juridic al acesteia, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, a1e H.G. nr. 548 din 8 iulie 1999,
privind aprobarea Normelor tehnice pentru tntocmirea inventarului bunurilor carc alcdtuiesc domeniul
public al comunelor, oraselor, municipiilor Si judelelor, precum qi ale Legii n.21512001, republicatd,
privind administralia publicd locald, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

Vdzdnd expunerea de motive a viceprimarului comunei prin care se propune modificarea qi
completarea Hotdrdrii nr. 69/2I.12.2016 in sensul specificdrii faptului cd poziliile noi introduse distinct in
inventarul domeniului public a1 comunei Tarcdu sunt cuprinse in fapt la pozilia 25 ,,Re!ea drumuri
vicinale gi sdteqti" atestat prin Hotdr6rea nr. 1.356/200I privind atestarea domeniului public aI judelului
Neam!, precum qi al municipiilor, oragelor gi comunelor din judetul Neam!, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;
Analizdnd referatul rc. 6.453/10.08.2017 al compartimentului urbanism gi amenaj area teritoriului

prin care se aratd cd poziliile noi introduse in inventarul domeniului pubiic sunt suprafele de teren care fac
parte din releaua de drumuri vicinale gi s6te$ti proprietatea publicd a comunei Tarcdu, necesitatea
evidenfierii distincte a acestora in inventarul comunei fiind impusd de oportunitatea refacerii podului de
legdturd intre doud drumuri sdtegti prin predarea investiliei citre Compania NalionalA de Investilii ;

JinAnd cont de interesul major de a obline o finanlare pentru investilia aflald in derulare, care are

ca gi condilie prealabild eviden{ierea distinctd in inventar a suprafelelor de teren necesare deruldrii
investiliei gi de inregistrarea in carlea funciard a acestor terenuri;

Cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului 1ocal;+.ln temeiul arI.36 aIin. (1), alin. (9) qi ale art.45 alin. (1), a1in. (3) din Legea administraliei publice
loca1e nr. 2151200I, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

HOTann$TE:

Art. I Se modificd qi se completeazd arl. 1 din HotdrArea nr. 69121 .12.2016 privind modificarea gi

completarea inventarului bunurilor care aparfin domeniului public al comunei Tarcdu care

va avea urmdtorul cuprins :

,,art. 1 Se aprobd modificarea qi completarea inventarului bumrilor care alcdtuiesc

domeniul public al comunei Tarcdu, aprobat prin Hotdrdrea nr. 37 din 30.05.2006,

cu modificdrile gi completdrile ulterioare, prin introducerea a doud noi pozilii, dup6

nr. crt. 47.1, cu numdrul 48 gi 49, in vederea eviden{ierii distincte a unor

suprafefe care fac parte din re{eaua de drumuri vicinale qi siteqti care apar{in

domeniului public al comunei Tarc5u atestat prin Hotlrerea nr. 1,356/2001

privind atestarea domeniului public al jude{ului Neam!, precum gi al

municipiilor, oragelor qi cornunelor din jude{ul Neam!, cu modificirile qi

completdrile ulterjoare. dupd cum urmeazd:



Sectiunea I

Bunuri imohile

Nr. crl. Codul de
clasificare Denumirea bunului Elemente de idenliiicaae

AnuldobAndiriisau,
dupe caz, al dArii in

lolosinte

Valoaroa de
inveniat

LEI
Situalia Ju dica

0 1 2 3 4 5

Terenuri

48

Teren aferent cap
de pod ln

constructie situat
pe mal stang rau

Bistrita

Suprafata terenului
1 .509 mp categoria

de folosin!5
neproductiv

1965 9.449

Teren inclus 
,ln

pozilia 25 din
inventarul domeniului

public al comunei
Tarceu atestat prin
HG nr. 1356/2001 ,

*^,.riai^^+x ^ir I rvur rvora tl
completate

49

Teren aferent cap
de pod ln

constructie, situat
pe mal drept rau

Bistri!a

Suprafa{a terenului
716 mp categoria

de folosinta
neproductiv

1965 4.483

Teren inclus in
pozitia 25 din

inventarul domeniului
public al comunei

Tarcdu atestat prin
HG nr. 1356/200'1 ,

modificate $i
completate

INVENTARUL
bunurilor care aparfin domeniului public a1 comunei Tarcdu, judetul Neam{

Art. 2 Compartimentul urbanism gi amenajarea teritoriului qi compartimentul contabilitate va urmdri

introducerea in evidenlele primdriei a modificdrilor aduse prin ptezerrta hotdr6re Ia inventarul

bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al comunei.

Art,3 Secretarul comunei va aduce 1a bunogtinld publicd prezenta hotdrAre prin afigaj la sediul primbriei

qi o va comunica primarului comunei, Instituliei Prefectului judefului Neam!, precum gi

autoritdlilor sau persoanelor interesate,

C ontr as emne az d p entr u I e I ql it at e,
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Nr, 44 din 25 august 2017

Numdr consilieri locali infun4ie 13
Hotfuarea a fost adoptatd.in ted:r:rla. ordinard a Consiliului local al comunei Tarcdu
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cu un numdr de I 1 votud pentru, 0 abtineri $i 0 votui impotdvd din totalul de I I consilieri prezenli


