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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Săcele
Consiliul local al comunei Săcele, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de
06.05.2014;
Având în vedere:
- Raportul de specialitate din cadrul Primăriei comunei Săcele;
- Avizul comisiei de specialitate nr. 1, 2 şi 3;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Săcele;
Luând în considerare prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului
nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 şi ale art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/23.04.2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se însuşeşte şi aprobă inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei
Săcele, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă hotărârea nr. 23/17.05.2011.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Judeţean Constanţa, prin grija secretarului
Comunei Săcele, în vederea îndeplinirii procedurii de modificare şi completare a inventarului comunei
Săcele atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 904/2002.
Art. 4. Pentru imobilele cuprinse în Anexa 1 nu au fost formulate cereri de retrocedare formulate
în baza Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii, precum şi unele măsuri adiacente, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 5. Imobilele cuprinse în Anexa 1 nu sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul vreunui litigiu.
Art. 6. Prezenta hotărâre se va face publică prin afişarea la locuri vizibile şi pe site-ul Primăriei
Comunei Săcele.
Art. 7. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre compartimentului urbanism şi
Prefecturii Judeţului Constanţa.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu voturi „pentru”, din totalul de
consilieri prezenţi la şedinţă.Total
membri ai consiliului 11(unsprezece).
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