ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI §URA MARE
HOTARAREA NR. 57/14
Privind completarea Inventarului domeniului public al comunei §ura Mare, insusit
prinH.C.L.nr.23/2001
Consiliul Local al comunei §ura Mare, intrunit in sedinta ordinara in data de 26
iulie2016,
Analizand raportul nr. 3699 /2016 intocmit de d-na Ispas Camelia, secretar, din
care rezulta necesitatea completarii Inventarului domeniului public al comunei §ura
Mare, ca urmare a finalizarii obiectivului de investitie Gradinita cu program prelungit
in comuna §ura Mare,
Luand in dezbatere Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei §ura Mare,
Vazand avizul favorabil al comisiei de specialitate,
In temeiul art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publica, cu
modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 36 , alin. 2 lit."c" §i alin. 5, art. 45 alin.3, art.115
alin.l lit.b din Legea nr. 215/2001 a administrate! publice locale, republicata, cu
modificarile §i completarile ulterioare,
HOTARA§TE:
Art. 1- Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei §ura
Mare, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 23/2001, se completeaza cu 1 pozitie,
pozitia nr. 100829, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2- Se solicita Consiliului Judetean Sibiu initierea proiectului Hotararii
Guvernului in vederea completarii Anexei nr. 57 §ura Mare la HG nr. 978/2002 privind
atestarea domeniului public al judetului Sibiu, precum si al municipiilor, oraselor si
comunelor dinjudetul Sibiu.
Art.3- Hotararea se comunica Institutiei Prefectului jud. Sibiu, Consiliului
Judetean Sibiu si se aduce la cunostinta publica prin publicare pe site-ul
www.primariasuramare.ro prin intermediul secretarului comunei §ura Mare.
Adoptata in §ura Mare la 26 iulie 2016
Cu 13 voturi pentru din numarul de 13 consilieri in funcjie
Presedinte de, sedinta
Consilier
BORGHINAPUMI

contrasemneaza
secretar
Ispas Camelia

Anexa la HCL nr. 57/14/2016

COMPLETARI LA INVENTARUL BUNURILOR CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC
AL COMUNEI $URA MARE '

Bunuri imobile
Nrcrt

100829

Pozi Cod
tiain clasific
regis are
tru
1.6.2.

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

Anul
Valoare de
dobandi inventar
rii sau al lei
darii in
folosinfa

Gradinifa cu Imobil situat in $ura Mare str. Principals nr. 234 2016
program
format dintr-un corp de cl&dire cu suprafafa
prelungit
construita de 330 mp, suprafata desfasurata de 401
localitatea
mp
§ura Mare
Regim de inaltime: parter, cu teren aferent in
suprafata de 2319 mp, inscris in CF $ura Mare
100110 nr.cadastral 100110

Presedinte de sedinta
Consilier
BORGHINA PUMITRU

1.047.254

Situatia juridica actuals
Denumire
act Nr
proprietate sau orice act
alt act doveditor
Proces
verbal
de
recepjie nr.
18287
11.04.2016
H.C.L.
511
14

contrasemneaza
secretar
ISPAS CAMELIA

data

2016

