ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL

- PROIECT -

HOTĂRÂRE
privind reorganizarea Comisiei speciale pentru întocmirea Inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Straja, judeţul Suceava

Consiliul Local al comunei Straja, judeţul Suceava,
Având în vedere:
12.12.2016;

-Expunerea de motive a primarului comunei, dl. Juravle Mihai, înregistrată sub nr. 7100 din
-Raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil înregistrat sub nr

din

-Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia
mediului şi turism din cadrul Consiliului Local al comunei Straja, judeţul Suceava, înregistrat sub nr
din

/
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, - • H ° t ă r â r e a n r - 7 din 05.02.2010 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea
Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Straja, judeţul Suceava;
. -încheiere nr. 1370 din 23.06.2016 de validare a mandatului de primar al domnului Juravle
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conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publica şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; dispoziţiile pct. II (1) si (2) lit c)
din Anexa nr. 1 la HGR nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
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} ' l m S e r e o r 9 a n i z e a z ă Comisia specială pentru întocmirea Inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul public al comunei Straja, judeţul Suceava, în urmatoarea componenţă:
Preşedinte : -Juravle Mihai, primarul comunei,
Membri :
-Pătrăucean Liliana, secretarul comunei,
-Bodnar Maria, inspector în cadrul Compartimentului financiar-contabil,
-Juravle Ştefania, consilier în cadrul Compartimentului Agricol,
-Cîrciu Gerald-Adrian, inspector în cadrul Compartimentului Urbanism.
Art.2. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Juravle Mihai
Avizat pentrîM&jalitate,
Secretarur comunei,
Pătrăucean Liliana
Straja, 12.12.2016
Nr. 7018

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMARIA COMUNEI STRAJA
Nr. 7100 din 12.12.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind reorganizarea Comisiei speciale pentru întocmirea Inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Straja, judeţul Suceava

Proiectul de hotărâre este Iniţiat având în vedere modificările intervenite în componenţa comisiei
speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei, constituită prin Hotărîrea nr. 7
din 05.02.2010. Modificările se referă la faptul că în urma alegerilor locale din anul 2016, dl. Juravle Mihai a fost
ales primar al comunei, iar în ceea ce priveşte pe membrii comisiei, d-na Pintescu Mafta este înlocuită de d-na
Juravle Ştefania.
precum şi
teritoriale
judeţene,
prevăzută

î n conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare
ale HGR nr. 548/1999 inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativse întocmeşte sau se modifică de comisii special constituite, conduse de preşedinţii consiliilor
respectiv de primarul general al municipiului Bucureşti sau de primari. Componenta comisiilor este
în HGR nr. 548/1999.

La nivelul comunei Straja se reorganizează comisia specială condusă de către primar şi formată
din secretarul comunei şi persoane din compartimentele: financiar-contabil, agricol şi urbanism.
Comisia inventariază bunurile cu respectarea Listei orientative prevăzută de Legea nr. 213/1998
cu modificările şi completările ulterioare.
'
Pentru aceste aspecte, supus spre dezbatere si aprobare proiectul de hotărâre iniţiat.

PRIMAR,

