
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA HORIA

CONSILIUL LOCAL HORIA

HOTARARE
privind insusirea bunurilor care apartin domeniului public al comunei Horia si in administrarea

Co ns iliului Local Horia

Consiliul Local al Comunei Horia, judelul Neam!;

Avdnd in vedere:
- Referatul de aprobare, semnat de catre initiatorul proiectului - domnul primar Baciu Ioan-

Cristian, inregistrat sub nr. lo.t65 arn 22. tl| .tAA ;
-Raportul de specialitate al comisie de inventariere a bunurilor imobile din domeniul public si a

bunurilor imobile din domeniul privat al U.A.T - Comuna Hori, Judetul Neamt ( instituita conform

dispozitie primarului comunei Horia, judetul Neamt ff.- din ----), inregistrat sub

nr./o.f6Iain &3.tttt.2o19 , din care rezulta ca bunurile ce alcatuiesc inventarul domeniului public nu

fac obiectul unor litigii la momentul adoptarii prezentei hotarari privind insusirea bunurilor care apartin

domeniului public al comunei Horia si in administrarea Consiliului Local l{oria;
-YFndndrapoartele comisiilor de specialitate 1,2,;i 3 a Consiliului local Horia;

Jin6nd cont de prevederile:
- Art. 859 (2), art.876 din Legea nr.28712009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile

si completarile ulterioare:
- Art. 4 din Legea w.21311998 privind bunurile proprietate publica, modificata si completata

prin Legea nr.71l20ll, pentru punerea in aplicare a Legii nr.28712009 privind Codul civil;
- Hotararea Guvernului ff. 54811999, cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind

intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor,

minicipiilor si judetelor;
- Art. 6 din Legea nr. 1811991 a Fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare;
Tinand seama de :

- H.C.L. nr.73129.11.2018 privind aprobarea modificarii si complelarii inventarului domeniului
privat al comunei Horia in administrarea Consiliului Local Horia

In conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala, cu

modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 2412000 privind normele de tehnica legislativa la eleaborarea actelor normative,

republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 54412000 privind conteciosul administrativ, cu rrrodificarile si completarile

ulterioare;
- Avdnd in vedere raportul de evaluare privind cl[diri, construc;fii speciale qi terenuri care

alcdtuiesc domeniul public ;i privat al comunei Horia, intocmit cle SC Codanelis Eval S.R.L

prin ing. Buturas Costeliuc Elisabeta - evaluator autorizat ANEVAR;

Inbazaprevederilorart.l2g,art. 139, art. 140 siart. l96,alin. 1, literaa) dinO.U.Gnr.57l20l9
privind Codul Administrativ:

HOTARASTE:

Art.l. Se insuseste inventarul bunurilor care

administrarea Consiliului local Horia. conform Anexei
apartin domeniului public al comunei Horia si in
nr. l, la prezentahotarare.



Art. 2. Se aprobd actualizarea valorilor de inventar a bunurilor imobile inscrise in inventarul

bunurilor imobile/mobile apa4indnd domeniului public al comunei Horia, insugite prin Hotdrdri de cltre

Consiliul Local al comunei Horia, judepl Neam!, ca urrnare a Raportului de evaluare intocmit, de citre

S.C. CODANELIS EVAL S.R.L prin ing. Buturas Costeliuc Elisabeta - evaluator autorizat ANEVAR.

Art.3. Se modifica in mod corespunzator orice alte hotarari ale Consiliului local privind insusirea

inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Horia, judetul Neamt.

Art.4. (l) Prezenta hotirdre va fi comunicata, prin grija secretarului general al comunei, in
termenul prevazut de lege, domnului primar, compartimentului contabilitate, financiar, compartimentului
impozite si taxe, compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului, compartimentului registru agricol
din cadrul aparatului de specialitatea al primarului comunei si Institutiei Prefectului - Judetului Neamt
pentru efectuarea controlului de legalitate, iar un exemplar se aduce la cunoqtinld publicd ;

(2) Aducerea la cunoqtinl[ publicd se face prin publicare pe adresa de internet a institutiei - www
primariahorianeamt. ro
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