CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMITRA
ROMA.NIA, JUDETUL BISTRITA-NA.SA.UD, Localitatea Dumitra, nr. 140
Tel./fax 0263/380018; 380140; dumitra@bn.e-adm.ro

HOTAAARE
privind atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul
public al comunei Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud

(

Consiliul local al comunei Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud, fotrunit in ~edinta
ordinara Ill data de 30.06.202 1, 'in prezenta a 15 consilieri locali Ill functie, ~edinta
desra~urata Ill Sala de ~edinte a Primariei Dumitra, avand in vedere:
-referatul de aprobare nr. 1581/07.04.2021 al primarului comunei Dumitra;
-procesul-verbal nr. 826/26.02.202 1 al Comisiei speciale pentru 'intocmirea
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public ~i privat al comunei Dumitra;
-referatul nr. 1017/10.03.2021 prezentat de Biroul evidenta agricola ~i cadastrn,
mentinere, fotretinere ~i utilizare paji~ti;
-declaratia pe propria raspundere a secretarului general al comunei Dumitra,
'inregistrata cu nr. 1582/07.04.2021;
-Proiectul de hotarare nr. 24/20.04.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul public al comunei Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud;
-anuntul nr. 1816/23 .04.2021 care a fost afi~at la sediul Primariei Dumitra;
-procesul-verbal de afi~are nr. 1817/23.04.2021 si procesul-verbal de dezafi~are nr.
2738/30.06.2021;
-avizul favorabil nr. 2735/30.06.2021 al Comisiei Buget-finante, administratie publica
locala, amenajarea teritoriului si urbanism;
-avizul favorabil nr. 2737/30.06.202 1 al Comisiei drepturile omului, culte, probleme
ale minoritatilor, ecologice ~i protectia mediului;
-adresa nr. MDLPA-167310/DPFBL-5059/04.02.2021 a Ministerului dezvoltarii,
lucrarilor publice ~i administratiei;
-prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei Dumitra nr. 16 din 27.08.1999
privind aprobarea inventarului domeniului public al comunei Dumitra, cu modificarile
~i completarile ulterioare;
-Anexa nr. 16 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei
Dumitra" la Hotararea Guvemului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al
judetului Bistrita-Nasaud, precum ~i al comunelor, ora~elor ~i municipiilor din judetul
Bistrita-Nasaud, cu modificarile ~i completarile ulterioare";
-Hotararea Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
'intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public ~i privat al
comunelor, al ora~elor, al municipiilor ~i al judetelor;
-pct. 72 din Anexa nr. 3.6 la Hotararea Guvernului ru·. 540/2000 privind aprobarea
focadrarii Ill categorii functionale a drumurilor publice ~i a drumurilor de utilitate
privata deschise circulatiei publice;
-prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului m·. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

-prevederile Hotararii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea 1ncadrarii i'n
categorii functionale a drnmurilor publice ~i a drumurilor de utilitate privata deschise
circulatiei publice~
-prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala 1n
administratia publica;
In temeiul dispozitiilor att. 129 (1), (2) lit. c, art. 133, art. 136, art. I 39(l)art.
139(3) lit. g, art. 196(1) lit. a, art. 289(5), art. 607(4) din Ordonanta de urgenta a
GuvernuJui nr. 57/201 9 privind Codul administrativ, cu modificariJe ~i completari le
ulterioare·
'
HOTARA$TE:
ART. 1: Inventarul bunurilor care apaqin domeniului public al comunei
Dumitra, 1nsu~it prin Hotararea Consiliului Local nr. 16/27.08.1999, cu modificarile ~i
completarile ulterioare, ~i atcstat 1n Anexa nr. 16 la HG nr. 905/2002 privind atestarea
domeniului public al judetului Bistrita-Nasaud, precum ~i al comunelor, oraselor ~i
municipiilor din judetul Bistrita-Nasaud, cu modificarile ~i completarile ultcrioare, sc
modifica ~i SC COtnp]eteaza dupa cum urmeaza:
-pozi~ia 77 "Biblioteca-fond de ca1te" la Sectiunea I "Bunuri imobile" va deveni
pozitia nr. 1 la Sectiunea II "Bunuri mobile", potrivit anexei, care face patte integranta
din prezenta hotarare;
-dupa pozitia 76 la Sectiunea I "Bunuri imobile" se introduce o noua pozitie,
respectiv pozitia 77, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2: Prezenta hotarare se afi~eaza la sediul Primariei comunei Dumitra si se
publica pe site-ul www.primariadumitra.ro tn Monitorul Oficial Local.
ART. 3: Cu ducerea la 'i'ndeplinire a prezentei hotarari se i'ncredinteaza primarul
comunei Dumi 1.ra.
ART. 4: Prezenta hotarare poate fi atacata fo conditiile Legii nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ, cu modificari le ~i completarile ulterioare.
ART. 5: Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului comunei Dumitra
cu : Primarul Comunei Dumitra, Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud,
Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
CONSILIER LOCAL,
ALEXANDRU BUHAl

I

NR. 29
DIN 30.06.2021
Prezenta hotarare a fost adoptata cu 15 voturi "pentru" din 15 consilieri JocaJi prezenti.

