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privind modificare si completarea inventorului bunurilor core oparlin domeniului
public al comunei Dumitresti, judetul Vrancea ,aprobat prin HCL nr.27/2007, cu

imobilul teren si clddiri in suprafald de 6436 mp, tronsmis din domeniul public ol
judetului Vronceo

Consiliul local al comunei Dumitresti, judetul Vrancea, intrunit in gedinla ordinari din

data de Z9.OL.2OLGz

- analiz6nd expunerea de motive a primarului comunei Dumitresti la proiectul de

hoti16re si referatul compartimentului de specialitate privind modificarea si completarea
inventarului bunurilor care aparlin domeniului public al comunei Dumitresti, judetul

Vrancea ,aprobat prin HCL nr.2I/2001, cu imobilul teren si cladiri in suprafata de 6436

mp, transmis din domeniul public al judetului Vrancea.

- av6nd in vedere Hotd16rea nr. 1-43 din 2L decembrie 2Ot5 a Consililui Judetean

Vrancea privind diminuarea inventarului bunurilor ce aparlin domeniului public al

judetului Vrancea cu imobilul teren si clSdiri in suprafa!5 de 6436 mp situate in
localitatea Dumitresti, aflat in administrarea Consiliului Local Dumitresti prin

transmiterea acestuia ?n domeniul public al comunei Dumitresti.
- avAnd in vedere raportul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local

Dumitresti dat proiectului de hoti16re ;

- conform prevederilor art.2L alin.L si 2 din Legea nr.2L3/1998 privind proprietatea

publici gi regimuljuridic al acesteia,cu modific;rile 5i completirile ulterioare;
- in coformitate cu prevederile Legii nr,287/2009 privind Codul civil;

- in baza prevederilor H.G. nr.548/7999 privind aprobarea Normelortehnice pentru

intocmirea inventarului bunurilor care alcituiesc domeniul public al comunelor,oragelor,

municipiilor gi judetelor;
- in temeiul art.36, alin.2 lit.c,art.45, alin.3, art.1L5 alin, 1lit.b gi art.LtT lit.a din

Legea administraliei publice locale nr.21,5/2001, republicat5, cu modificdrile si completirile

ulterioare.
HorAnAgrr:

Art.l Se modificd si se completeazd inventarului bunurilor care aparlin domeniului public

al comunei Dumitresti, judetul Vrancea, aprobat prin HCL nr.27l2OO1. cu imobilul teren sicladiri

in suprafata de 6436 mp, transmis din domeniul public al judetului Vrancea, dupd cum urmeazS:

a) Dupd pozilia nr. !O4, se introduce pozilia nr. 105, potrivit anexei nr.l- care face parte

integrantd din prezenta hotd16re.

Art.2 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei Dumitresti

din judetul Vrancea , prin compartimentele de specialitate,iar publicitatea va fi asiguratd prin grija

secretarului comunei Dumitresti.
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