
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
TRIFE$TI

HOTARARE
privind modificarea $i completarea inventarului bunurilor

care apar{in domeniului public al comunei Trifegti, judeful Neamf

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TRIFE$TI, JUDETUL NEAMT;
LuAnd act de:
- Expunerea de motive a primarului comunei Trifeqti, in calitatea sa de initiator

conform prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 2412000 privind Normele de tehnicd

legislativi pentru elaborarea actelor normative;
- Vdzdnd raportul de avizarc al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local

Trifegti;
Analizflnd temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- Art. 120 alin (1), art. 121 alin (l) qi atin. (2) din Constitutia Romdniei, republicat[;
- Art. I si 4 din Carte Europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg [a 15

octombrie 1985, ratificati prin Legea nr. 19911997;
- Art. 7 alin (2) din Legea nr. 28712009 privind Codul civil, republicatd, cu

modillcirile ;i completarile ulterioare;
AvAnd in vedere:
- Prevederile Legii nr. 21311998 privind bunurile proprietate publicd, cu modific[rile

Ei completirile ulterioare;
- Hotarerea Guvemului nr. 54811999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru

intocmirea inventarului bunurilor care alcetuiesc domeniul public al comunelor, ora$elor,

municipiilor qi judelelor;
- Art. 36, alin (2) litera c) din Legea nr.21512001 privind administralia publici local[,

republicati, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
Luind act de avizul favorabil al Comisiilor de specialitate, conform prevederilor

art. 54, alin. 4 din Legea 21512001 privind administralia publicd locald, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;
in temeiul dispozifiilor art. 45 alin ([) coroborat cu art. 115 alin (1) Iit. b) din Legea

w.21512001 privind administralia publicd locald, republicatd, cu modificdrile qi completirile
ulterioare;

- HorAnagro:

Art. I - Se aprobd modificarea qi completarea "Inventarului bunurilor care apartin
domeniului public al comunei Trifeqti", judelul Neam;, atestat prin Hotdrdrea Guvemului
nr. 1356/ 2001 - ANEXA nr. 68, conform anexei la prezenta hotarare.

Art. 2 - Odatd cu intrarea in vigoare a prezentei hotlrdri iEi inceteazI aplicabilitatea

orice prevederi contrare.

{4!-] - Secretarul comunei va comunica prezenta hotdrdre autoritetilor Ei persoanelor

interesate.
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