
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ-Teritorială comuna SĂRATA
PRIMARUL COMUNEI SĂRATA

Nr.5199 din 26.08.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Sărata

Argatu Irina, Primarul comunei Sărata;
Având în vedere:
 referatul compartimentului urbanism și amenajare teritoriu nr.5198 din 26.08.2021;
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Sărata nr.47/2009 privind însușirea inventarului

bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Sărata, județul Bacău, modificată și completată
prin hotărârile adoptate ulterior de către Consiliul Local al comunei Sărata;

 prevederile  Anexei  nr.89 la  H.G.  nr.1347/2001 privind atestarea domeniului  public  al  județului
Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău;

 prevederile H.G. nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al
judeţelor;

 prevederile art.3  lit.a),  art.8  alin.(1),  art.14  și  ale  art.22  din  O.G.  nr.43/1997  privind  regimul
drumurilor;

 prevederile art.858, art.859 alin.(2), art.863 lit.f) din Legea nr.287/2009 – Codul Civil;
 prevederile art.129 alin.(1) și alin.(14), art.139 alin.(2), art.286 alin.(1) și alin.(4), art.287 lit.b) și ale

Anexei nr.4 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
În temeiul art.136 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

PROPUN:
Art. 1. Se declară ca fiind de interes public local și se aprobă introducerea bunului prevăzut în
anexa care face parte integrantă  din prezentul  proiect  de hotărâre,  în  domeniul  public  al
comunei Sărata.
Art. 2. Primarul  comunei  Sărata va  asigura înscrierea  imobilului  prevăzut la  art.1 în Cartea
Funciară precum și evaluarea acestuia.
Art. 3. Hotărârea  va  fi  dusă  la  îndeplinire  de  către  Primarul  comunei  Sărata  prin
compartimentul urbanism și amenajare teritoriu și compartimentul financiar contabil.
Art. 4. Prezentul  Proiect  de  hotărâre  va  fi  dezbătut  și  supus  spre  aprobare  în  ședința
Consiliului Local al comunei Sărata și va fi adus la cunostință publică conform legii.

Inițiator, Primar          Avizat, Secretarul general al comunei Sărata
   Argatu Irina      Comănescu Teodor-Adrian


