
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARCAU

HOTARARE
privind constituirea comisiei speciale

pentru actualizarea inventarului bunurilor care apar{in domeniul public

Consiliul local aI comunei Tarciu, iudetul Neam{; 
!

Cu respectarea prevederilor art.2l din Legea m.21311998 privind bunurile proprietate pub1ic6,

cu modificdrile qi completdrile ulterioare, precum qi ale Hotdrdrii m. 54811999 privind aprobarea

Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al

comuneloro oragelor, municipiilor qi judelelor;

Yd:z}nd expunerea de motive a viceprimarului comunei inregistratd sub nr. 8.84112L11.2016;

Analizdnd referatul m.8.789117.11.2016 a secretarului comunei prin care se ardtd necesitatea

actualizdrii datelor privind bunurile care aparlin domeniului public al comunei ca urmare a

modificdrilor survenite in timp <lar gi ca urmare a efectudrii unor mdsurdtori cadastrale;

in temeiul art. 36 alin. (1) qi alin. (9) 9i ale art. 45 alin. (1) din Legea administraliei publice

locale nr.21512001, republicatd, cumodificErile qi completdrile ulterioare,

HOTARA$TE:
Art. 1 Se constituie comisia speciald pentru actualizarca inventarului bunurilor care apatlin

domeniului public al comunei Tarcdu cateva avea urmdtaarea componenfd:

1. Gdind l[ulian - primarlpreqedinte
2. Juncu Gheorghe - secretar comund./membru/secretar comisie;

3. Ailinciii Dumitra - consiiier principal/membru;
4. Baciu Mioara - consilier superior/membru;
5. Sangiu Georgeta - referent superior/membru.

Art.2 Dupd ftnalizareaoperaliunilor de inventariere a bunurilor care aparlin domeniului public al

comunei Tarcdu, comisia speciald constituitd potrivit art. I va proceda qi la actualizatea

inventarului bunurilor imnbile carc apa{in domeniului privat a comunei, urmAnd ca

rezultatele inventarierilor s6 fie supuse aprobdrii consiliului local.

Art.3 Prezentahotdr$re va fi comunicatd persoanelor interesate, primarului comunei qi Instituliei
Prefectului judelului Neamj prin intermediul secretarului unitdfii administrativ-teritoriale,

care va proceda qi la aducerea ei la cunoqtinld p prin afiqaj la sediul primdriei.
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Nr. 61 din 25 noiembrie 2016

Numdr consilieri locali infunclie 13

Hotdrdrea a fost adoptatd in gedinla ordinqrd a Consiliului local al comunei Tarcdu

cu un numdr de 12 voturi pentru, 0 ablineri qi 0 voturi impotrivd din totalul de 12 consilieri prezenli

C ontr as emne az d p entru I egalit ate,


