ROMANIA
JUDETUL VALCEA
COMUNA BOISOARA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 42
privind modificarea si completarea unor pozitii din inventarul bunurilor
care alcatuiesc domeniul public al comunei Boisoara

Consiliul Local Boisoara intrunit in sedinta ordinara in data de
29.11.2016,la care participa un numar de 9 consilieri din totalul de 9
consilieri in functie;
Vazand ca prin Hotararea nr. 16 din 07.09.2016,dl. BACIU EMIL a fost
ales presedinte de sedinta ;
Avand in vedere referatul nr. .3099 din 23.11.2016 intocmit de catre
viceprimarul comunei Boisoara, prin care propune modificarea si
completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei
Boisoara si expunerea de motive a Primarului Comunei Boisoara , d-l
Sandulache Mihai nr. 3100/ 23.11.2016,
In baza prevederilor art.3 si art.18 din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata;
In temeiul art.36 alin(2) lit.d coroborat cu art.6 lit.a pct.1, art.45 alin.
(1) si art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala republicata, cu un numar de 9 voturi pentru, adopta
urmatoarea :

HOTĂRARE
Art.1. (1) Se aproba schimbarea destinatiei si se completeaza anexa nr.
17 a HCL nr. 22/1995, privind inventarul bunurilor care apartin domeniul public al
comunei Boisoara, judetul Valcea insusita prin HG nr.1362 /2001 publicat in
Monitorul Oficial nr. 281/25 aprilie 2002 dupa cum urmeaza;
• Pozitia nr. 66 va avea la coloana «Denumirea bunului» urmatorul
continut:
- Camin Cultural Gaujani in loc de Gradinita Gaujani

•

Coloana Elemente de identificare va avea urmatorul continut:
•

Tehnice : F – Piatra + Beton, Z – Caramida, P – Lemn, I –
Tigla

•

Descript: SCD = 274 mp

•

Adresa: Boisoara, str. Gaujani

•

Vecini: N –Blanea Gheorghe, S - DS, E – DS, V – Blanea
Gheorghe

•

Coloana Anul PIF va avea urmatorul continut: 1947

•

Coloana Valoare de inventar va avea urmatorul continut: 308874

•

Coloana Situatia juridica va avea urmatorul continut: Conform HCL nr.
42 din 29.11.2016.

Art.2. Se solicita Consiliului Judetean Valcea initierea unui Proiect de
Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea corespunzatoare a
anexei nr. 17 la Hotararea Guvernului nr. ....../2002 privind atestarea domeniului
public al judetului Valcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din
judetul Valcea.
Art.3. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari revine primarului si
secretarului comunei Boisoara, judetul Valcea, care vor urmarii efectuarea tuturor
demersurilor legate de inscrierea in evidentele de cadastru si publicitate
imobiliara.
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