ROMANIA
CONSILIUL LOCAL SINESTI
JUDETUL IASI

H O T A R A R E A Nr. 20
Privind trecerea din domeniul public de interes local al comunei Sinesti
in domeniul privat al comunei Sinesti,a terenului in suprafata de 957,2485 ha
situat in extravilanul comunei Sinesti judetul Iasi

- Consiliul local Sinesti judetul Iasi,
- Avand in vedere:
-initiativa primarului comunei prin expunerea de motive la proiectul de hotarare ,
- nota de fundamentare nr. din data de
-avizele comisiilor pe domenii ale Consiliului local
-HGR.nr. prin care la pozitia nr. din inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Sinesti a
fost atestat in domeniul public de interes local precum si a evidendei cadastrale cu identificarea si
delimitarea in tarlale si parcele a suprafetei totale a terenului care se solicita a fi trecut in
proprietatea privata a comunei,
- In baza dispozitiilor art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 –privind proprietatea
publica si regimul juridic al acesteia si in temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 – a
administratiei publice locale,

HOTARASTE
- Art. 1. –Se aproba trecerea din domeniul public de interes local in domeniul
privat al comunei Sinesti judetul Iasi,terenul in suprafata de 957,2485 ha categoria de folosinta –
pasuni naturale, teren situat in extravilanul comunei Sinesti identificat si delimitat potrivit Situatiei
cadastrale din anexa nr.1 care face parte integranta din hotarare:
- Art. 2. –Primarul comunei in calitate de presedinte al comisiei locale de
inventariere a bunurilor din domeniul public de interes local si de responsabil cu asigurarea
inventarierii si evidentei bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei,va urmari :
• -efectuarea modificarilor ce se impun in lista de inventar a bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale ce se va inainta Guvernului
pentru atestarea apartenentei acestora
• -efectuarea modifcarilor ce se impun si in evidenta contabil-financiara distincta a
primariei locale cu privire la bunurile ce apartin domeniului privat al comunei
- Art. 3. –Secretarul comunei va asigura publicitatea si va comunica
prezenta hotarare:
-primarului comunei Sinesti,spre stiinta si conformare,
-Institutiei Prefectului judetului Iasi, pentru controlul legalitatii:
-biroului patrimoniu al Consiliului judetean Iasi,
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