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 modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
1 Decembrie, judeţul Ilfov

2015,

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

Având în vedere:
- Proiectul de Hotărâre nr. 16/01.04.2015 iniţiat de primarul comunei 1 Decembrie, domnul
Petre Gheorghe, privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei 1 Decembrie, însoţit de Expunerea de motive,
- prevederile art. 3 alin. (4) şi art. 21 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
- raportul de specialitate înregistrat cu numărul 3087/09.04.2015,
- Hotărârea Consiliului local al comunei 1 Decembrie nr. 17/27.08.1999 privind însuşirea
inventarului domeniului public al comunei 1 Decembrie,
- Hotărârea Consiliului local al comunei 1 Decembrie nr. 26/29.09.2000 privind demolarea
blocurilor nr. 1 şi nr. 2,
- Hotărârea Consiliului local al comunei 1 Decembrie nr. 4/31.01.2005 privind declararea pieţei
,,Alba Iulia” ca bun aparţinând domeniului public al comunei 1 Decembrie,
- prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările si completările ulterioare,
Ţinând cont de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,
În conformitate cu prevederile Titlului VI – Proprietatea Publică, din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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. - Anexa nr. 40 ,,Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
1 Decembrie”, însuşit prin Hotărârea consiliului local nr. 17/27.08.1999, la secţiunea I ,,Bunuri
Imobile”, se modifică şi se completează după cum urmează:
a) se abrogă poziţia nr. 200,
b) la poziţia nr. 156, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: ,,Teren
aferent Pieţei Alba Iulia”, coloana 3 ,,Elemente de indentificare” va avea următorul cuprins: ,,Teren
intravilan în suprafaţă de 1.225 mp situat pe str. Prunilor, nr. 2C, coloana 5 ,, Valoarea de inventar”
va avea următorul cuprins: 848,75 lei”.
c) după poziţia nr. 208 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 209, având cuprinsul prevăzut
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art. 2. – Se propune Consiliului Judeţean Ilfov promovarea unui proiect de Hotărâre de
Guvern prin care să se modifice anexa nr. 40 din H.G. nr. 930/2002 privind privind atestarea
domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, în mod
corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei
1 Decembrie prin aparatul său de specialitate
Art. 4. - Prezenta hotârâre va fi comunicată personelor si instituţiilor interesate de către
secretarul comunei 1 Decembrie

Preşedinte de şedinţă,
Consilier
Floreanu Marinel Bogdan
Contrasemnează,
Secretar
Minodora Popescu
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