
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILruL LOCAL AL COMUNEI TARCAU

HOTARARE
privind modificarea qi completarea inventarului bunurilor

care apar{in domeniului public al comunei Tarc5u

Consiliul local al comunei'Tarcflu, jude{ul Neam{;
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998, privind proprietatea publicd qi

regimul juridic al acesteia, cu modific[rile qi completdrile ulterioare, ale H.G. nr. 548 din 8 iulie 1999,
privind aprobarea Normelor tehnice pentru tntocmirea inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul
public al comunelor, oraselor, municipiilor Si judeyelor, precum gi ale Legii nr. 2151200I, republicatd,
privind administralia publicd locald, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

Urmare a adresei transmise prin e-mail de cdtre Compania Nalionald de Investilii S.A. prin care se
solicitd clarificarea situaliei juridice a terenului pe care sunt amplasate culeele podului in construclie din
punctul ,Capra", sat Tarcdu, comuna Tarcdu, judeful Neam!, investifie pentru care s-a demarat procedura
de predare, in vederea finalizdrii construcliei de interes public, cdtre aqeastd societate;

Ydzdnd expunerea de motrive a viceprimarului comunei prin care se propune modificarea qi
completarea inventarului domeniuXui public in vederea cuprinderii terenurilor pe care sunt amplasate
culeele podului, precum qi specificarea faptului cd poziliile noi introduse distinct in inventarul domeniului
public al comunei Tarcdu sunt cuprinse in fapt lapozi[ia 25 ,,Re!ea drumuri vicinale qi sdtegti" atestat prin
Hotdrdrea nr. I.3561200I privincl atestarea domeniului public al judelului Neam!, precum qi aI
municipiilor, oraqelor qi comunelor din judelul Neam!, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

Analizdnd referatul nr. 8.666120.10,2016 al compartimentului urbanism qi amenajarea teritoriului
prin care se aratd cdpoziliile noi introduse in inventarul domeniului public sunt suprafefe de teren care fac
parte din re[eaua de drumuri vicinale qi s6tegti proprietatea publicd a comunei Tarcdu, necesitatea
evidenlierii distincte a acestora in inventarul comunei fiind impusd de oportunitatea refacerii podului de
legdturd intre doud drumuri sdtegti prin predarea investiliei cdtre Compania Nalionald de Investilii S.A.;

Jindnd cont de interesul major de a obline o finanlare pentru investilia aflatd in derulare, cate are
ca qi condilie prealabild evidenfierea distinctd in inventar a suprafelelor de teren necesare deruldrii
investiliei gi de inregistrarea in cartea funciard a acestor terenuri, precum qi de urgenla finalizdrii
documentaliei necesare preddrii efeotive a investiliei cdtre Compania Na,tionald de Investilii S.A.;

In temeiul art.36 alin. (1), alin. (9) qi ale art. 45 alin. (1), alin. (3) din Legea administraliei publice
locale nr.2I5/2001, cu modific[rile qi completdrile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. L Se aprobd rnodificarea gi completarea inventarului bunurilor care alcdtuiesc

domeniul putrlic al comunei Tarcdu, aprobat prin Hotdrdream.3l din 30.05.2006,

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

nr. crt. 49, cu numdrul 50 qi 51, in vederea eviden(ierii distincte a unor suprafe{e

care fac parte din re{eaua de drumuri vicinale qi sitegti care aparfin

domeniului public al comunei Tarciu atestat prin Hotirilrea nr. 1.356/2001

privind atestarea domeniului public al jude{ului Neamf, precum qi al

municipiilor,, oraqelor qi comunelor din jude{ul Neamf, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare, dupd cum urmeazd:



INVENTARUL
bunurilor cdre aparfin domeniului public al comunei Tarcdu, judelul Neam{

Lrt.Z Compartimentul urbanism pi amenajarea teritoriului qi compartimentul contabilitate va urmdri

introducerea in evidenfele primdriei a modificdrilor aduse prin prezenta hotdrAre la inventarul

bunurilor care alcdtuiesc dqmeniul public al comunei.

Art. 3 Secretarul comunei va aduce la cunoqtinlE publicd prezerrtahotdrdre prin afiqaj la sediul primdriei

qi o va comunica primarului comunei, Institufiei Prefectului judelului Neam!, precum gi

autoritdlilor sau persoanelor interesate.

.Plegedinte de qedinf6,

Nr. 62 din 23 octombrie20lT

Numdr consilieri locali tnfunclie l3
Hotdrdrea a fost adoptat[ in qedin{a ordinard a Consiliului local al comunei Tarcdu

Sectiunea I

Bunuri imobite

Nr. crt,
Codul de
clasificare Denumirea bunului Elemente de identifl care

Anul dobdndirii sau,
dupd caz, al ddrii in

folosinte

Valoarea de
inventar

LEI
Situalia juridica

0 4 2 4 5 o

50

Teren aferent culee
pod in ccinstrucfie
(SC 28 mp) situat
pe mal stdng rdu

Bistrila, amplasat in
continuarea

terenului
inregistrat in cartea

funciard sub
nr. 52572 9i

eviden{iat la pozi(ia
48 in inventar

Suprafa{a terenului
437 mp categoria

de folosin!5
neproductiv

1 965 2.736

Teren inclus in
pozitia 25 din

inventarul domeniului
public alcomunei

Tarcdu atestat prin
HG nr. 135612001,

modificati gi
completatd

F,l

Teren aferent culee
pod in construc{ie
(SC 28 mp), situat
pe mal drept r6u

Bistri[a, amplasat
in continuarea

terenului
inregistrat in cartea

funciard sub
nr. 52573 9i

eviden{iat la pozi{ia
49 in inventar

Suprafa(a terenului
500 mp categoria

de folosin{d
neproductiv

1 965 3.1 31

Teren inclus in
pozi{ia 25 din

inventarul domeniului
public al comunei

Tarcdu atestat prin
HG nr. 135612001,

modificatd gi

completatd

ll

ZUGRAVU

C o n I ras emneazd p entru I egal it ate,

cu un numdt de 9 voturi pentru, 0 ablineri gi 0 voturi impotrivd din totalul de 9 consilieriprezenli


