
JUDEȚUL TULCEA  
COMUNA NUFĂRU  
CONSILIUL LOCAL  

 

H O T Ă R Â R E A Nr.14 
privind aprobarea însuşirea si actualizarea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al comunei Nufăru, judeţul Tulcea, 

 cu ocazia inventarierii de sfarsit de an 2018 
 

 

Consiliul local al comunei Nufăru judeţul Tulcea, intrunit in şedinţă ordinara 
la data de 26 februarie 2019, fiind prezenti un numar de 10 consilieri locali;  

Avand in vedere: 
- Nota de fundamentare a primarului comunei Nufaru, judetul Tulcea, privind aprobarea, 

însuşirea şi actualizarea “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei 
Nufaru, judetul Tulcea”;  

- Referatul comisiei de inventariere cu nr.7991/31.12.2018. 
- Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 
- H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor si a 
H.G. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, 
atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în 
posesie a proprietarilor; 

- În conformitate cu HG nr. 1.360 din 2001, Anexa nr.37, privind inventatul bunurilor care 
apartin  domeniului public al comunei Nufaru,  

- Anexa nr.1 care cuprinde lista de inventar a bunurilor apartinand domeniului public al 
UAT Nufaru, liste întocmite de comisia de inventariere, constituita prin Dispozitia nr.200 din 
05 decembrie 2018, emisa de primarul comunei Nufaru; 

- Tinând cont de avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
In conformitate cu prevederile art.36 alin.1, alin.2, lit.c, art.120 alin.1, precum şi ale art.63, 

alin.1, lit.b si alin.5, lit.d din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1 – Se aprobă si se însuseste inventarul bunurilor care aparţin domeniului public       

comunei Nufăru, judeţul Tulcea cu ocazia inventarierii de sfarsit de an 2018, întocmit de 
comisia de inventariere constituită prin Dispoziţia nr.200 din 05 decembrie 2018 a primarului 
comunei Nufaru, conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 – La data adoptari prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea toate hotararile care 
reglementeaza acest domeniu de activitate. 

Art.3 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul Urbanism, 
registrul Agricol si serviciul Taxe si impozite locale din cadrul aparatului de specialitate al 



Primarului Comunei Nufaru, care va proceda la întocmirea documentaţiei pentru actualizarea 
datelor din inventarul domeniului public al comunei Nufaru; 

Art.4 – Prezenta hotarare se comunică, prin intermediul secretarului comunei NUFARU, in 
termenul prevazut de lege, primarului comunei Nufaru, Instituţiei Prefectului judetului Tulcea 
compartimentului Urbanism şi registrul Agricol, serviciului Taxe si impozite locale din cadrul 
institutiei publice şi se aduce la cunostinţa publica prin afisarea la sediul primariei, precum si 
prin publicarea pe site-ul http://www.primarianufaru.ro. 

Prezenta Hotararea a fost adoptata cu votul a 10 consilieri prezenti din totalul de 11 
consilieri alesi. 
  
  PRESEDINTE DE SEDINTĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
  CONSILIER,Iordache Marcel                                     SECRETAR, Milosovici Lucian 
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