ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLEJA
Tel.0234/253012,Fax0234/253222,clcleja101@yahoo.com

HOTARARE N R.68
DIN 25.10.2017
Privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Cleja, judeţul Bacau,privind unele clădiri și terenuri având categoria de folosință curți
construcții, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001- Anexa nr. 24, cu modificările şi
completările ulterioare,ca urmare a raportului de specialitate nr.7209/17.10.2017
Consiliul Local al comunei Cleja,judetul Bacau intrunit in data de 25.10.2017 in sedință
ordinară,potrivit art.39 alin(1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală
,republicată ,cu modificările si completările ulterioare
Având în vedere :
-raportul întocmit de catre dna Benchea Ileana ,consilier principal in cadrul aparatului de
specialitate al primarului ,nr.7209/17.10.2017 referitor la modificarea inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al comunei Cleja, judeţul Bacau, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.
1347/2001 - Anexa nr. 24, cu modificările şi completările ulterioare , aprobat de catre primarul
comunei,
- expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.7245/18 .10.2017 prin care se arată
necesitatea,oportunitatea,legalitatea și urgența adoptării unei hotărâri privind aprobarea
modificării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cleja, judeţul
Bacau, privind unele clădiri și terenuri având categoria de folosință curți construcții, atestat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001/ Anexa nr. 24, cu modificările şi completările ulterioare,în
cadrul sedinței din luna August 2017 aşa cum au fost intocmite de catre structura de specialitate
din cadrul aparatului primarului.
Prevederile a rt. 121 alin(1) ,alin(2)şi a rt.136 alin(1),alin(2)şi alin(4) din Cons ti tuţia
României ,a rt.3 şi a rt.4 din Ca rta europeană a autonomiei locale ,adopta tă la Strasbourg la 15
octombrie 1958,ra tifi ca tă prin Legea 199/1997, a rt.7 alin(2) din Codul Ci vil ,cu modifi ca rilie şi
completă rile ul terioa re a rt 7 alin(13) din Legea nr. 52/2003 pri vi nd transpa renta
deci zionala,a rt.20 si a rt.21 lit’a ”si li t”m” din Legea cadru a des centraliza rii
nr.195/2006,modifi ca ta si completata ,a rt.3 alin(4) şi a rt.21 din Legea nr. 213/1998 pri vind
bunurile proprietate publică , cu modifi ca rile si completa rile ulteri oare Hotă râ rii Guvernului nr.
1347/2001 pri vi nd ates ta rea domeniului publi c al judeţului Ba cău, precum şi al muni cipiilor,
ora şelor si comunelor din judeţul Ba cău Anexa nr. 24 Inventa rul bunurilor ca re apa rţin
domeni ului publi c al comunei Cleja, modifi ca tă şi completa tă ,O.G. nr. 81/2003 pri vind
reevalua rea şi amorti za rea a cti velor fi xe a flate în pa trimoniul ins ti tuţiilor publi ce, cu
modi fică rile şi completă rile ul terioa re , H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comune lor, oraşelor,
municipiilor şi judeţelor a rt.10,a rt.21 alin(1),a rt.23, art.36 alin.(1) alin(2) lit.”c”a rt.61,a rt.63 alin(5)
li t.”d”,a rt119 ,a rt.120 , a rt.121 și a rt.128 alin(2) din Legea nr.215/2001 pri vind administra tia
publica locala ,cu modifi ca rile si completa rile ul terioa re, si raportul fa vora bil al comisiilor de
specialita te ale Consiliului Local Cleja nr.7434,7435,7436/25.10.2017
În temeiul dispozițiilor art.45 alin (3) ,art 48 alin(2),art.115 alin(1) lit.b)din Legea 215/2001
privind administratia publica locala ,republicata in anul 2007,cu modificarile si completarile
ulterioare.
HOTĂRĂȘ TE:
Art.1.Începând cu data emiterii prezentei hotărâri se aprobă modificarea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al comunei Cleja, judeţul Bacau, privind unele clădiri și terenuri
având categoria de folosință curți construcții, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001 Anexa nr. 24, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a raportului de specialitate
nr.7209/17.10.2017
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conform anexei,întocmită de catre personalul de specialitate –compartiment administrarea
domeniului public şi privat,respectiv urbanism din cadrul aparatului primarului comunei
Cleja,judetul Bacau ,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Se mandatează primarul comunei şi personalul aferent compartimentelor de resort administrarea domeniului public şi privat,respectiv urbanism din cadrul aparatului de specialitate
al primarului împreună cu autoritățile /instituţiile competente să facă demersurile necesare
,conform prevederilor legale
Art.3 Primarul comunei Cleja,judetul Bacau si personalul aferent compartimentelor de resort administrarea domeniului public şi privat,urbanism şi Biroul Financiar,contabil,achizitii … din
cadrul aparatului de specialitate duc la indeplinire prevederile prezentei hotarari cu respectarea
normelor legale,care reglementează acest aspect.
Art.4.La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare se modifică
de drept în mod corespunzător
Art.5 Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestaţie de cei interesaţi in condiţiile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările si completarile ulterioare.
Art.6 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului –județul Bacău,Consiliului
Judeţean Bacău,primarului comunei Cleja si Biroului financiar –contabil din cadrul aparatului
de specialitate a primarului comunei Cleja si va fi adusă la cunostința publică ,conform
prevederilor legale ,care reglementează acest aspect.
P RESEDINTE DE SEDINȚĂ
CONSILIER
JOCA ION

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA CLEJA
cons.jur. BLEOJU ELENA

15 voturi “pentru”, 0 voturi”abtineri”,0 votuti “impotriva”,consilieri prezenti 15,consilieri in f unctie 15
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ROMÂNIA

ANEXĂ LA H.C.L NR.68

JUDEȚUL BACĂU

DIN 25.10.2017

COMUNA CLEJA

Privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cleja,
judeţul Bacau,privind unele clădiri și terenuri având categoria de folosință curți construcții, atestat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001- Anexa nr. 24, cu modificările şi completările ulterioare ,ca urmare a
raportului de specialitate nr.7209/17.10.2017



La poziția nr. 129, coloana 2 va a vea urmă torul cuprins : Scoala nr.1 Cleja, P+1;



La poziția nr. 129, coloana 3 va a vea urmă torul cuprins : ca ra mida , 490 mp.la sol



La poziția nr. 129, coloana 4 va a vea urmă torul cuprins : 1964;



La poziția nr. 129, coloana 5 va a vea urmă torul cuprins : 545.695 lei



La poziția nr. 134, coloana 3 va a vea urmă torul cuprins : 573 mp.



La pozitia nr. 134, coloana 5 va a vea urmă torul cuprins : 195.532 lei



La pozitia nr. 135, coloana 3 va a vea urmă torul cuprins :163 mp.



La pozitia nr. 135, coloana 5 va a vea urmă torul cuprins : 663.243 lei




La poziția nr. 136, coloana 3 va a vea urmă torul cuprins : 8516 mp.
Pozițiile 155 si 156 se abrogă.

Întocmit
Responsabil domeniu public si privat
Consilier urbanism
BENCHEA ILEANA

PRIMAR
IȘTOC PETRU

