JUDEȚUL TULCEA
COMUNA NUFĂRU
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.22

privind aprobarea si însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al
comunei Nufaru, 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 martie 2019, fiind prezenti un numar de 11 consilieri locali;
Avand in vedere:
-raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei înregistrat cu nr.1679/18.03.2019,
-expunerea de motive înregistrata cu nr.1680/18.03.2019, prin care se fundamenteaza necesitatea
proiectului de hotarare privind aprobarea si însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public si privat al comunei Nufaru;
-procesul verbal nr.7791/31.12.201, al Comisiei de inventariere a patrimoniului comunei Nufaru,
pentru anul 2018, constituită prin Dispoziţia nr.200 din 05 decembrie 2018;
- Anexa nr.1 care cuprinde lista de inventar a bunurilor apartinand domeniului privat al UAT Nufaru,
lista întocmita de comisia de inventariere, constituita prin Dispozitia nr.200 din 05 decembrie 2018,
emisa de primarul comunei Nufaru;
-avand în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
In baza prevederilor:
-art.36, alin.(2), litera c) şi art.119,art. 120, art.121, art.122 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-art.553, art.554 din Legea nr.287/2009 – Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare,
-art.3, alin (4), art.4 si art.6, alin(1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârii Guvernului României nr.2139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
- art.4,din Legea nr.18/1991 a fondului funciar,republicată,cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul dispoziţiilor art. 45, alin (1) si art. 115, alin (1), lit. b) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 – Se aproba si se însuseste inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei
Nufaru, judeţul Tulcea, cu ocazia inventarierii de sfarsit de an 2018, întocmit de comisia de inventariere
constituită prin Dispoziţia nr.200 din 20.12.2018 a primarului comunei Nufaru, conform anexei nr.1, ce
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin compartimentul de
specialitate.
Art.3 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică, prin afișare și se va comunica primarului
comunei Nufaru, compartimentului Buget, contabilitate, impozite şi taxe,compartimentului Urbanism şi
amenajare a teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nufaru și Instituției
Prefectului – județul Tulcea, în termenul prevăzut de lege precum si publicarea pe site-ul
http://www.primarianufaru.ro.

Prezenta Hotararea a fost adoptata cu votul a 11 consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri
alesi.
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