
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂL ĂTE TIȚ Ș

 H O T Ă R Â R E

privind  înregistrarea în domeniul public al comunei Băl ăte ti a unor bunuriț ș

             Consiliul local al comunei Băl ăte ti, jude ul Neam ;ț ș ț ț

             Examinând Referatul de aprobare al primarului comunei Băl ăte ti, înregistrat ț ș

sub nr. 2605 din 20.05.2022 i   raportul de specialitate al compartimentului de ș

specialitate, înregistrat sub nr. 2606 din 20.05.2022; 

             Având in vedere  prevederile:

               a) art. 286, alin.(1)  din Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr. 57/2019  privindț ț

Codul administrativ,  cu modificările i completările ulterioare;ș

              b) art.554 i art.858-863 din Legea nr.287/2009, privind Codul civil, republicat.ș

               e) Hotărârea Guvernului nr.392/2020 privind aprobarea  Normelor  tehnice

pentru  întocmirea  inventarului  bunurilor  care  alcătuiesc  domeniul  public  i  privat  alș

comunelor, ora elor municipiilor i jude elor, cu modificările i completările ulterioare;ș ș ț ș

               f) prevederile  Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative, cu modificările i completările ulterioare;ș

             Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

             În temeiul prevederilor  art. 129, alin.(2), lit.”c” i alin.(6), art. 139,  alin.(1) iș ș

(3),  lit.”g”,  i  art.  196,  alin.(1),  lit.”a”,   din  Ordonan a de Urgen ă a Guvernului  nr.ș ț ț

57/2019  privind Codul administrativ,  cu modificările i completările ulterioare,ș

 

HOTĂRÂ TE:Ș



               Art.1. – Se aprobă înregistrarea în domeniul public al comunei Băl ăte ti aț ș

bunurilor imobile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, în scopul înscrierii în Cartea

funciară.

               Art.2. – Ulterior înscrierii în Cartea funciară va fi elaborat un proiect de

hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor apar inând domeniului public al comuneiț

Băl ăte ti,  care  urmează  a  fi  înaintat  Ministerului  Dezvoltării  Lucrărilor  Publice  iț ș ș

Administra iei în vederea analizării i formulării punctului de vedere. ț ș

            Art.3. – Primarul comunei Băl ăte ti, prin aparatul de specialitate,  va duce laț ș

îndeplinire prezenta hotărâre.

           Art.4. –Secretarul general al comunei Băl ăte ti va comunica prezenta hotărâreț ș

persoanelor i instutu iilor interesate i va asigura publicarea acesteia în Monitorul oficialș ț ș

local al institu iei i pe pagina de internet a acesteia.ț ș

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local, Grigora  Gheorghe-Eugenș
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