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HOTARARE

Nr.31 din 17 aprilie 2014
privind modificarea domeniului public al comunei George Enescu,judeţul Botoşani prin
excludere „Teren” în suprafaţă de 2.723 mp, teren intravilan, situat în PC nr.511 sat Dumeni
cuprins la poziţia nr.360 din H.C.L nr.13/20.06.2001

Consiliul local al comunei George Enescu ,judeţul Botoşani, întrunit în
şedinţă ordinară astăzi 17 aprilie 2014, conform prevederilor art.39, alin.3 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată şi ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
analizând Expunerea de motive a doamnei primar Toma-Grădinaru Angela prin care arată
necesitatea însuşirii inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei George
Enescu, judeţul Botoşani, conform prevederilor art.6, alin.3 din Legea nr.24/2000 privind Normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
având avizul favorabil alComisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ.
Comisiei pentru învaţamănt, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi
agrement,
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştei publice, a
drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism,
în conformitate cu prevederile art.21 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia , coroborate cu prevederile pct.2 alin.(2) lit.c,pct.7
şi pct.10 din Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al comunelor,oraşelor,municipiilor şi judeţelor,aprobate prin H.G nr. 548/1999, precum şi
Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l nr. 692 bis
din 20 septembrie 2002 unde a fost atestat domeniul public al judeţului Botoşani, precum şi al
municipiilor ,oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani şi prevederile art.2 alin.(1) din O.G nr.
81/2003 cu modificările şi completările ulterioare privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe
aflate în patrimoniu instituţiilor publice ,
în baza art.36 alin.(2) lit.”c“ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:

Art.1 - Se aprobă modificarea domeniului public al comunei George Enescu, judeţul Botoşani prin
excludere „Teren” în suprafaţă de 2.723 mp, teren intravilan, situat în PC nr.511 sat Dumeni
cuprins la poziţia nr.360, Anexa nr.29 din Hotărârea Guvernului nr.971/2002 conform Anexei nr. 1
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul comunei răspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor din prezenta hotărâre
prin aparatul propriu de specialitate.
Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Botoşani şi Consiliului
Judeţean Botoşani.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local Ana SANDU
L.S
_______________________

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar Mariana ZVORĂŞTEANU
_____________________

Adoptată în şedinţa ordinară din 17 aprilie 2014.
cu un număr de 13 voturi pentru din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie

