
JUDETUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI 

 

HOTARARE 

privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei  

Gaujnai, judetul Giurgiu, reactualizat si reevaluat 

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STANESTI , JUDETUL GIURGIU, 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; 

 - expunerea de motive a primarului comunei Gaujani, nr. 1101/20.03.2015; 

 - referatul secretarului comunei Gaujani; 

 - raportul de avizare al comisiei juridice si de aparare a ordinei publice; 

- prevederile art. 18-21 din Legea nr. 2013/1998 privind proprietatea publica  si regimul 

juridic al acesteia , cu modificarile si  completarile ulterioare ; 

- prevederile art. 5 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar , republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

Prevederile  art. 554, titlul  VI- proprietatea  publica din  Legea nr. 287/2009- Codul Civil – 

republicata , cu modificarile si completarile ulterioare  

-prevederile Legii nr. 82/1991- legea contabilitatii , republicata 

-prevederile O G nr. 81/2003 privind  reevaluarea  si amortizarea activelor fixe  aflate in 

patrimonial   institutiilor publice , cu modificarile  si completariel ulterioare  

-prevederile art. 7(2) din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala  in administratia 

publica ; 

- prevederile  HG nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice  pentru intocmirea 

inventarului  bunurilor care alcatuiesc  domeniul public al comunelor , oraselor, municipiilor si 

judetelor ; 

-prevederile HCL  Gaujani nr. 2/29.01.2015 privind constituirea   Comisiei speciale  pentru 

intocmirea  inventarului bunurilor  care alcatuiesc domeniul public al comunei Gaujani 

 - dispozitiile art 36, alin. 2 litera c), art. 119. 120 din Legea 215/2001,  republicata; 

 In temeiul art 45 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata 

 

HOTARASTE 

 Art. 1. Se insuseste inventarul bunurilor care apartin domeniul public al comunei Gaujani, 

conform anexei 1 parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art. 2. Prevederile prezentei  vor fi duse la indeplinire  de catre primarul  comunei Gaujnai 

si secretarul comunei Gaujani, care  va inainta prezenta hotarare   si Consiliului Judetean Giurgiu  

spre a inainta documentatia  Ministerului  Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice  in 

vederea atestarii  domeniului  public al comunei Gaujani, judetul Giurgiu ; 

Art. 3. Pe data prezentei se revoca orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei 

hotarari  
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