ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE

HOTARARE
privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei $lefan cel Mare
a unei suprafele de 841 mp teren intravilan
Consiliul Local al comunei $tefan cel Mare, judeful Neamt;
Avdnd in vedere:
- Nota de fundamentare nr. 4227114.08.2018, a primarului comunei Stefan cel Mare, domnul Ouatu
Sorin, prin care se propune trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei a unei suprafete
de 841 mp teren intravilan din sat $tefan cel Mare, in vederea realizarii proiectului de investilie
,,Promovarea comunei $tefan cel Mare prin amenajare parc qi construire punct de informare";
- Art. 8, alin.(1) din Legea nr. 21311998 privind bunurile proprietate publicd, cu modific[rile 9i
completdrile ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 54511999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, minicipiilor sijudetelor;
- Inventarul domeniului privat al comunei $tefan cel Mare c6t si cartea funciard nr. 51891 aferenta
suprafetei de 841 mp teren intravilan;
- Referatul de specialitate nr.4227l2ll8,intocmit de Compartimentul Urbanism gi amenajate telitoriald
cdt si avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
in conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit.c) 9i cele ale aft. 45, alin. (1) din Legea nr.
21512001, privind administrafia publicd localS, cu modificirile si completarile ulterioare,

HOTARA$TE

Art,l

in domeniul public al comunei $tefan
cel Mare, judetul Neam{, a suprafetei de 841 mp teren intravilan sat $tefan cel Mare, avdnd numdr
cadastral/carte funciard nr. 5 I 891 .
Art.2 Prin grija primarului comunei se vor lua toate masurile in vederea completdrii
inventarului domeniului public cu imobilul mentionat la art.l qi aclualizarea cd(ii funciare nr. 51891.
Art.3 Secretarul comunei va face publicd prezenta hotdrdre si o va comunica persoanelor gi
instituliilor interesate.
Se aproba trecerea din domeniul privat al comunei
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Contrasemneaze:
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