
ROMÂNIA - JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA CIULNIŢA

  
                                                                            
                                                                                  H O T Ǎ R Â R E

     privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Ciulniţa

Consiliul local al comunei Ciulniţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.10.2013:
Având în vedere:

-prevederile art.21,alin1 şi 2 şi art.22 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia, cu completările şi modificările ulterioare;

-prevederile Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public
al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor aprobate prin HG nr.548/1999;

Examinând:
-referatul de aprobare  nr.2944/25.10.2013  al  primarului comunei Ciulniţa;
-raportul nr.2945/25.10.2013 al comisiei speciale pentru inventarierea domeniului public al comunei

Ciulniţa ;
-raportul nr. 2947/7/25.10.2013 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local,

În temeiul 36 alin. (2), lit.c,  art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), art.120 şi art.122 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

  H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Hotărârea Consiliului local al comunei Ciulniţa nr.30 din 30.08.1999 privind inventarul bunurilor

ce aparţin domeniului public al comunei Ciulniţa, actualizată conform Hotărârii Consiliului local al comunei

Ciulniţa nr.46 din 06.08.2009 se modifică şi se completează după cum urmează:

A- Poziţiile 14 şi 15 se unifică într-o singura poziţie 14/15 care va avea următorul cuprins:

„ Coloana 2 va avea urmatorul cuprins : ,,Imobil Consiliul local Ciulnita si teren aferent ‘’, coloana 3

va  avea  urmatorul  cuprins  :  Sediu  administrativ ,  constructie  cu  structura  din  zidarie  portanta,

renovata  in  anul  1972-1973,  suprafata  =187  mp,  compusa din   sarpanta  lemn,  invelitoare  tabla,

tamplarie exterioara din PVC cu geam termopan, finisaje interioare;  Camin cultural, constructie cu

structura  din  zidarie  portanta,  renovata  in  anul  1972-1973,  suprafata  =268  mp,  compusa  din

sarpanta lemn, invelitoare tabla, tamplarie exterioara din PVC cu geam termopan, finisaje interioare;

Anexa 1, suprafata = 95 mp; Anexa 2, suprafata = 32 mp;Teren aferent cu suprafata = 2250 mp, tarla

23, parcela 687 si parcela 688;  Imprejmuire din prefabricate beton, H= 2 m si plasa sarma H = 1.2

m;Vecinatati : N- drum judetean – str. Matei Basarab; S- Teren fotbal ; E – Drum – str. Morii;V –

Georgescu Emanoil , coloana 5 va avea urmatorul cuprins : „ 300199.92 ”

Art.2 Primarul şi compartimentul cadastru şi  urbanism vor duce la îndeplinire prevederile prezentei

hotărâri.



Art.3  Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Ciulniţa, Instituţiei Prefectului-Judeţul

Ialomiţa şi  adusă la cunoştinţă cetăţenilor prin grija secretarului comunei.    

                    

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                      GHEORGHE GHEORGHE                                CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

                ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO

  

    NR. 64
   ADOPTATĂ LA CIULNIŢA
   ASTĂZI 31.10.2013

Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri (din 11 consilieri în
funcţie au fost prezenţi  9 ). 


