
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂL ĂTE TIȚ Ș

 H O T Ă R Â R E
privind  atestarea  ”Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al 

comunei Băl ăte tiț ș , jude ul Neam ”ț ț

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

              Văzând punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice i ș

Administra iei, comunicat prin adresa nr.MDLPA-74899/DPFBL-3496/19.08.2022.ț

             Având in vedere :

                a)   „Anexa nr.8 –Inventarul  bunurilor care apar in domeniului public al comuneiț

Băl ăte ti”,  la  Hotărârea Guvernului  nr.1356/2001, privind atestarea domeniului public alț ș

jude ului Neam , precum i al municipiilor, ora elor i comunelor din jude ul Neam , însu itț ț ș ș ș ț ț ș

prin Hotărârea Consiliului Local nr.21/17.08.1999;

               b)   Referatul de aprobare al Primarului comunei Băl ăte ti, înregistrat sub nr.  dinț ș

3926 fin 24.08.2022,  raportul de specialitate al compartimentului de specialitate, înregistrat

sub nr.3931  din 24.08.2022, precum i declara ia secretarului general al comunei nr.2966/ș ț

16.06.2022;

               c)   Rapoartele de avizare ale  comisiilor  de specialitate ale consiliului local;

                d)  Prevederile  art. 289, alin.(5)  i art. 607, alin. (4)   din Ordonan a de Urgen ă aș ț ț

Guvernului  nr.  57/2019   privind  Codul  administrativ,   cu  modificările  i  completărileș

ulterioare;

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

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public i privat al al comunelor,ș

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

                În temeiul prevederilor  art. 129, alin.(2), lit.”c” i alin.(6), art. 139,  alin.(1) i (3),ș ș

lit.”g”, i art. 196, alin.(1), lit.”a”,  din  Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr. 57/2019ș ț ț

privind Codul administrativ,  cu modificările i completările ulterioare,ș
 



HOTĂRÂ TE:Ș

               Art.1. – În inventarul  bunurilor care  apar in domeniului public al comuneiț

Băl ăte ti,  jude ul  Neam ,   însu it  prin  Hotărârea  Consiliului  Local    nr.21/1999,  cuț ș ț ț ș

modificările i completările ulterioare i ș ș atestat in Anexa nr. 8 la  Hotărârea Guvernului  nr.

1356/2001,  privind atestarea  bunurilor  apar inând domeniului  public  al  jude ului  Neam ,ț ț ț

precum  i  al  municipiilor,  ora elor  i  comunelor  din  jude ul  Neam ,  cu  modificările  iș ș ș ț ț ș

completările  ulterioare,  la  Sec iunea   I  ț ”Bunuri  imobile”,   după  pozi ia  cu  nr.72  seț

introduce  o nouă pozi ie, respectiv  numărul 73 -  conform  Anexei care face parte dinț

prezenta hotărâre.

            Art.2. – Primarul comunei Băl ăte ti, prin aparatul de specialitate,  va duce laț ș

îndeplinire prezenta hotărâre.

            Art.3. – Inventarul astfel completat constituie anexă la Statutul unită ii administrativț

teritoriale i  se  publică pe pagina de internet  a institu iei  la sec iunea dedicată statutuluiș ț ț

comunei.

           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

PRE EDINTE DE EDIN Ă,Ș Ș Ț

Consilier local, Gavriloae Mihai

                                  CONTRASEMNEAZĂ:             
                        Secretar general comună   

NR.30                                                                           Ursache Elena  
 DIN 30.08.2022                                                                              

Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13


