ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL RACU

HOTĂRÂREA NR. 21 / 2016
privind renumerotarea și completarea listei de inventar al
bunurilor imobile care aparţin domeniului public al comunei
Racu

Consiliul local al comunei Racu, întrunit în şedinţa ordinară pe
data de 31 martie 2016, convocată prin dispoziţia primarului nr.58 /
2016.
Având în vedere:
- expunerea de motive al primarului comunei Racu, d-l Császár Attila;
- raportul de avizare al comisiei pentru activități economico-financiare;
- Raportul de specialitate prin care se arată o eroare materială la
numerotarea bunurilor din domeniul public al comunei Racu;
- Procesul-verbal de adjudecare nr. 06/04 ianuarie 2016 al imobilului din
comuna Racu, sat Racu nr. 145, județul Harghita, care potrivit art.166
alin (1) Codul de procedură fiscală , Ordonanța Guvernului nr.92/2003,
republicată, cu modificările și completările ulterioare constituie titlu de
proprietate.
Având la bază:
- Hotărârea Consiliului local Racu nr. 58

din 2014 privind însușirea listei

de inventar al bunurilor imobile care aparţin domeniului public al
comunei Racu, cu modificările și completările ulterioare prin H.C.L.
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nr.73/2015;
- Hotărârea Guvernului nr. 1681 din 2008 pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1351 privind atestarea domeniului
public al judeţului Harghita, precum şi a municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţul Harghita;
În temeiul art. 3 alin (4) , art.18 şi art.21 alin (2) din Legea nr.213/1998
privind proprietatea publică şi regimul acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv H.G. nr. 548 din 8 iulie 1999 privind
aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judetelor.
Potrivit Titlului VI din Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată cu
modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art.21, lit.c) a alin.(2) al art.36, alin (3) al art.45, lit.b) a
alin.(1) al art.115, art.119, art.120 şi art.122 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Aplicând Legea

nr. 52 din 21 ianuarie 2003, privind transparenţa

decizională în administraţia publică locală, prin afişarea la sediul
primăriei al proiectului de hotărâre.
HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se renumerotează lista de inventar al bunurilor imobile care
alcătuiesc domeniul public al comunei Racu cu 141 de poziţii înscrise, declarat
şi aprobat de către comisia specială de inventariere, conform anexei nr.1 ,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art. 2. Se aprobă completarea

listei de inventar al bunurilor care

alcătuiesc domeniul public al comunei Racu cu poziția 142, conform anexei
nr.2 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.

Cu

aducere

la

îndeplinire

a

prezentei

se

desemnează

Compartimentul contabilitate, buget finanţe, impozite şi taxe locale.

Art. 4. Prezenta se comunică cu:
o Primarul comunei Racu, d-l Császár Attila;
o Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita;
o Compartimentul contabilitate, buget finanţe, impozite şi taxe locale din
cadrul aparatului de specialitate al primarului,
o Comisia specială de inventariere.
Președintele ședinței,

Contrasemnat Secretar,

CSUTAK GÁSPÁR

MÁTHÉ MELINDA

Nr. 21
Adoptată în ședința din data de 31 MARTIE
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție
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