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        ROMÂNIA
       JUDETUL ILFOV
       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 1 DECEMBRIE
           Comuna 1 Decembrie, Sos. Giurgiului, nr. 196, bl. P 22, ap. 13-14,  tel/fax. 021.369.13.15 / 021.369.13.17,
.          e-mail: primaria1decembrie@yahoo.com

HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul

public al comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov, întrunit în sedinţă în data de  30
aprilie 2015,

  Având în vedere:
- Proiectul de Hotărâre nr. 15/01.04.2015 iniţiat de primarul comunei 1 Decembrie, domnul

Petre Gheorghe, privind înfiinţarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov, însoţit de Expunerea de motive,

- prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare,

- prevederile anexei I, pct. II , alin. (1) şi alin. (2) litera c) din Normele tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţelor, aprobate prin  H.G. nr. 548/1999,

- raportul de specialitate înregistrat cu numărul 3052/08.04.2015,
Ţinând cont de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,
In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001, privind

administratia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001

privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se aprobă înfiinţarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov, în următoarea componenţă:

Preşedinte: Petre Gheorghe - primarul comunei 1 Decembrie,
Membrii: Popescu Minodora - secretarul comunei şi secretarul comisiei,

Opriţescu Petruţa Adina - Şef serviciu financiar-contabilitate,
Iliescu Stere Doru - Arhitect-şef,
Gheorghe Tănţica - Referent – agent agricol.

Art. 2. - (1) Comisia specială înfiinţată conform prevederilor art. 1 va efectua inventarierea
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 1 Decembrie în conformitate cu prevederile
H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor.

 (2) După întocmirea inventarului acesta va fi supus aprobării Consiliului local 1 Decembrie
şi va fi înaintat Consiliului Judeţean Ilfov pentru atestarea acestuia prin hotărâre de guvern.

(3) Orice completări sau modificări aduse inventarului public al comunei 1 Decembrie vor fi
prezentate spre însuşire Consiliului local.

(4) Operaţiunea de inventariere a domeniului public al comunei 1 Decembrie se va derula
anual, până la data de 31 decembrie.
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Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei
1 Decembrie, prin aparatul său de specialitate şi de comisia specială înfiinţată conform prevederilor
art. 1

Art. 4. - Prezenta hotârâre va fi comunicată personelor si instituţiilor interesate de către
secretarul comunei 1 Decembrie

Preşedinte de şedinţă,
Consilier

Floreanu Marinel Bogdan

Contrasemneaza,
 Secretar

          Minodora Popescu
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