ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PODOLENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 42 din 28 mai 2015
privind trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al comunei Podoleni

Având în vedere prevederile:
Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 548/1999 cu privire la aprobarea Normelor tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor,
oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
art. 36 alin.(2) lit.„c” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârii Consiliului local al comunei Podoleni nr. 100 din 27 noiembrie
2014 privind dezmembrarea unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al
comunei Podoleni;
Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Podoleni
Examinând raportul Comisiei pentru întocmirea Inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunei Podoleni şi rapoartele de avizare ale comisiilor
de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ adoptă
prezenta hotărâre.
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al
comunei Podoleni, a terenului în suprafaţă de 93 m.p. situat în Podoleni, str. Ştefan
cel Mare şi Sfânt, cu număr cadastral 52216.
Art.2. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Podoleni, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 49), modificată şi
completată prin H.G. nr. 650/2007 şi H.G. nr. 576/2011, se modifică conform anexei
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Inventarul bunurilor imobile aflate în domeniul privat al
comunei Podoleni, însuşit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Podoleni nr.
4 din 31 ianuarie 2013, se completează potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.4. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate.
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