
ROMANIA
JUI}ETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STEF',dN CEL MARE

HOTARARE
priYind aprobarea modificarii invenlarului domcniului public al Cornunei $tefan cel Mare

Consiliul Local al comunei $tefan cel M*re;
Vdzdnd nota de fundamentare inregislrata sub nr. 165612016, prir care Prin.rarul comunei

propune aprobarea modificarii inventarului domeniului public al comunei $tefan cel Mare;
Prevederile H.C.L. nr. l1/2015, privind aprobarea demolSrii imobilului cladire scoald sat

Bordea;
In aplicarea prevederilor H.G. nr. 54811999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru

intocmirea inventarului hunurilor domeniului public al comuneior, oragelor, municipiilor gi judelelor
cdt qi a Legii rir. 21311998, privind proprietatea publicd gi regimul juridic al acesteia, cu modificdrile qi
completfuile ulterioare;
Avand in vedere referatul de speoialitate intocmit de secretarul comunei, inregistrat sub nr. 361/2016,
cat si avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

. In conformitate cu prevederile ar1. 36, alin. 2, lit. c), art.45, alin. 3 si ale art. 1 1 5, alin. 1, lit. b)
din Legea administraliei publice locale nr. 21512001, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARA$TE

Art.l Se aprobS modificarea inventarului domeniului public al comunei $tefan cel Mare,
jude{ul Neami, conform anexei care face parte integrantd dirr prezenta hotdr6re.

Art.2 Se aprobd radierea poziliei nr" I 8 din inventarul bunurilor ce alcituiesc domeniul public
al comunei $tefan cel Mare, atestat prin H.G. nr 1.35612001, privind atestarea domeniului public al
judelului Neam{, precum si al municipiilor, oraqelor si comunelor dinjude}ul Nearn} - anexa 62, cu
modificdrile si completdrile ulterioare.

Art.3 Primarul comunei $tefan cel Mare, prin compafiimentele din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotirAri.

Art.4 Secretarul comunei Stefan cel Mare, va face publica prezenta hotarare si o va comunica
persoanelor si institutiilor interesate.

Pregedinte de Eedin(i,
Andone Vasile
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