
  ROMÂNIA
   JUDEŢUL BRĂILA

    COMUNA BORDEI VERDE
   CONSILIUL LOCAL

   HOTARAREA NR. 15
din 09.03.2018

  
Privind: Modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bordei

Verde,judetul Braila        

           Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta extraordinara in
data de 09.03.2018;

 Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Bordei Verde;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială., Buget –

Finanţe,  Administrarea  Domeniului  public  si  privat  al  comunei,  Urbanism,  Agricultura,
Gospodărire Comunală, Protecţia Mediului, Servicii si Control ;  

- Nota de fundamentare privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei;
-  prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică  si regimul juridic al acesteia, cu

modificarile si completarile ulterioare; 
- Contractul de schimb nr.3547 din 15.12.2017 ; 
- prevederile art.  VI, VII,  X din Anexa 1 a HGR nr.548/1999, privind aprobarea Normelor

tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunelor,
oraşelor, municipiilor si judeţelor ;

- prevederile legii nr.287/2009 privind Codul Civil,republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;

- prevederile  OG  nr.81/2003  privind  reevaluarea  si  amortizarea  activelor  fixe  aflate  in
patrimoniul  instituţiilor  publice  si  Ordinul  nr.  3471/2008  pentru  aprobarea  Normelor
metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul
instituţiilor publice;

In temeiul prevederilor art.36, alin.1, alin.2 lit.c), art.45 alin.1, art.120 si art.122 din Legea
215/2001  republicată,  privind  administraţia  publică  locală,  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare.

HOTĂRĂ TE:Ș

         Art.1 Se aproba modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei
Bordei Verde,judetul Braila,astfel cum a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.77/24.10.2017,
dupa cum urmeaza:

- la pozitia 7,coloana 3,va avea urmatorul  continut:  Vecinatati  N-proprietate particulara,S-
strada  comunala,E  –  Scoala  Bordei  Verde,  V-  Bloc  locuinte,suprafata  totala  teren  2521
mp,suprafata construita = 442 mp,din care cladire din caramida,acoperita cu tabla formata din
12 camere si 2 holuri – ¾, magazie lemne: suprafata = 49mp,imprejmuire : gard fier = 39
m,gard scandura = 138 mp;

        Art.2. Se aproba modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei
Bordei Verde,judetul Braila,prevazuta la articolul nr.1 din prezenta,conform Anexei nr.1, parte integranta
din prezenta hotarare;    
        Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judetul Braila, Consiliului Judeţean
Brăila,Primarului comunei si va fi facută publică prin afisare la sediul si pe site-ul Primariei comunei .

         PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                     CONTRASEMNEAZA,
               Surdeanu Corneliu                                                                   SECRETAR COMUNA
                                                                                                                             Viorel Zodila   
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          Prezenta hotarare a fost adoptata in unanimitate cu 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri in 

functie.
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