ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI
HOTĂRÂRE
privind constituirea comisiei speciale pentru pentru întocmirea inventarului reactualizat si
reevaluat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Gaujani
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI, Judetul Giurgiu, intrunit in sedinta
ordinara, avand in vedere:
- adresa nr. 271/09.01.2015 a Consiliului Judetean Giurgiu prin care se solicita inventarul
domeniului public al comunei Gaujani, reactualizat si reevaluat, pentru modificarea si completarea in
mod corespunzator a HG nr. 968/2002 privind atestarea bunurilor care apartin domeniului public al
judetului Giurgiu, precum si al municipiului Giurgiu, oraselor si comunelor din judetul Giurgiu;
- referatul compartimentului de specialitate nr. 229/22.01.2015
- expunerea de motive a primarului comunei Gaujani nr. 230/22.01.2015;
- raportul de avizare al comisiei juridice
- prevederile Legii nr. 213/1998 actualizata , privind bunurile proprietate publica si regimul juridic alk
acesteia , cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 36, alin 2, lit “e” din Legea nr. 215/2001 ;
-prevederile art. 5 din Legea nr. 7/1996 – a cadastrului si publicitatii imobiliare , republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
-OG nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor
publice:

-prevederile anexei 1 la HG 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţelor;
In temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2ool privind administratia publică locală
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului reactualizat
si reevaluat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Gaujanii în următoarea
componenţă:
PREŞEDINTE – Marcu Dumitru, primarul comunei Gaujani;
MEMBRI
– Grama Ioana Doina , secretarul comunei Gaujani;
– Neagu Petruta, contabil Primaria comunei Gaujanii;
– Ciocan Ionel, consilier Primaria comunei Gaujani;
– Bujoreanu Dan, consilier Primaria comunei Gaujani;
Art.2. Comisia prevazuta la art. 1 va avea ca atributii intocmirea inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul public al comunei Gaujani, judetul Giurgiu, reactualizat si reevaluat, in conditiile
legii;
Art. 3. Se imputerniceste Primarul comunei Gaujani sa semneze contractele de prestari
servicii cu un evaluator autorizat si un expert in masuratori topo pentru determinarea corecta a
suprafetelor strazilor din comuna , in conditiile OUG 34/2006, in vederea indeplinirii corecte a
atributiilor membrilor comisiei pervazute la art. 1.
Art.4. – Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de membrii comisiei si de Primarul comunei
Gaujani
Art. 5. Pe data prezentei se revoca orice alte dispozitii contrare prezentei hotarari.
PREŞEDINTE,
Adrian Petrisor GHETA
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CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Gaujani,
Ioana Doina GRAMA

