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JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE

HOTARARE
privind modi/icarea inventarului domeniului public al comunei $tefan cel Mare

atestat prin Hotdrdrea Guvernului nr, 1356/2001, cu modifi.cdrile $i completdrile ulterioare

Consiliul Local al comunei $tefan cel Mare, judetul Neaml;
Avdnd in vedere:

' Nota de fundamentare nr.4445128.08.2018, a primarului comunei Stefan cel Mare, domnul Ouatu

Sorin, prin care se propune modificarea qi completarea domeniului public al comunei;
. Art. 8, alin,(1) din Legea nr. 21311998 privind bunurile proprietate public6, cu modific6rile gi

completerile ulterioare;
. Prevederile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului

bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, minicipiilor sijudetelor;
, Hotdrdrea Consiliului Local nr. 3 8 din 2l .08.2018 privind trecerea din domeniul privat in domeniul

public al comunei $tefan cel Mare a unei suprafele de 841 mp teren intravilan;
. Hotararea Consiliului Local nr. 39121.08.2018 privind includerea in domeniul public al comunei

$tefan cel Mare a unei suprafele de 490 mp teren din intravilanul satului $tefan cel Mare;
. Mdsurdtorile cadastrale efectuate pentru imobile din domeniul public al comunei;
. VdzAnd lista - Inventarul cuprinzdnd bunurile ad[ugate domeniului public al comunei;

in conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit.c) 9i cele ale art. 45, alin. (l) din Legea nr.

21512001, privind administralia publicd Iocald, cu modificdrile si completirile ulterioare,

HOTARA$TE

Art. I Se aprobI modificarea inventarului domeniului public al comunei $tefan cel Mare,judelul
Neam!, conform anexei nr. I care face parte integrantd din prezenta hotdr6re.

Art, 2 Se aproba completarea inventarului domeniului public al comunei $tefan cel Mare, judelul

Neam1, conform anexei nr. 2 care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Art. 3 Primarul comunei $tefan cel Mare, prin comparlimentele din cadrul aparatului de

specialitate a[ primarului, va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hot6rdri.

Art,3 Secretarul comunei va face publicd prczenra hotdrare si o va comunica persoanelor 9i

instituliilor interesate.

Preqedinte de gedinfi,

ContrasemneazS:

Nr. 44 din 31.08.2018



JUDETUL NEAMT
Consiliul local al comunei $tefan cel Mare

COMISIA SPECIALA PENTRU iNTOCMIREA
INVENTARULUI BLINURILOR CA RE ALCATUIESC
DOMENIUL PUBLIC AL COMT,]}IEI STEFAN CEL MARE

Anexa l la H.C.L. Nr,44 din 31.08.2018

Inventarul bunurilor care apa1irr domeniului public al comunei $tefan cel Mare,
judeful Neam{, se modifice dupi cum vrmeazdi

i) Pozifia 19 - coloana 2 va avea urmdtorul cuprins: " Teren parc public"

- coloana 3 va avea urm6torul cuprins: "Steren:7744 mp, sat $tefan cel

Mare, NC 50025"

- coloana 5 va avea urmdtorul cuprins: " 46.464" lei
- coloana 6 va avea urmdtorul cuprins: " Domeniu public CF 50025"
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insusit de Consiliul Local
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Anexa nr. 2 la H.C.L, nr. 44i31.08.2018

COMISIA SPECIALA PENTRU INTOCMIREA
INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC
DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI STEFAN CEL MARE

de Consiliul Local
44 din 31 .08.2018

COMPLETAREA INVENTARULUI
bunurilor care aparlin domeniului public al comunei $tefan cel

Nr.
ctr.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului Elemente de
identificare

Anul
dobandirii

sau
DIF

Valoare
de iventar

Situatia juridica

92

Teren
S teren = 841 mp

Sat $tefan cel
Mare,

NC 51891

2018 19.343 lei

Transmis din domeniul
privat in domeniul public

al comunei prin
H.C.L. nr. 38 /21.08.2018

CF nr. 5l 891

93

Teren
S teren = 490 mp

Sat $tefan cel
Mare,

NC 51989

2018 10.143 lei

Inclus in domeniul public
al comunei prin

H.C.L. nr. 39 121.08.2018

CF nr. 51989
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