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Proiect de Hhotarare Nr.5123/16.09.2019

privind aprobarea documentatiei pentru actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public si starea de
viabilitate a drumurilor-infrastructurii rutiere (drumuri satesti, comunale si de exploatare agricola)

Consiliul Local Sinesti, judetul Iasi, întrunit în şedinţǎ ordinara la data de 31 octombrie 2019,
Examinand proiectul de hotarare 5123/16.09.2019 prin care Primarul comunei Sinesti propune aprobarea
actualizarii inventarului domeniului public al comunei Sinesti, judetul Iasi privind infrastructura de drumuri satesti,
comunale si cele de exploatare agricola,
Vazand :
- Raportul de aprobare al Primarului comunei Sinesti nr.5336/24.09.2019,
- Raportul de specialitate al compartimentului de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei înregistrat cu nr.5491/01.10.2019,
Raportul de specialitate al tehnicianului cadastrist din aparatul de specialitate al primarului comunei
înregistrat cu nr.5337/24.09.2019,
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Sinesti,
Avand în vedere dispozitiile:
art. 6 din Legea nr. 213/ 1998 – privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia;
- HGR. Nr. 548/ 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor,
- art.119, art. 120, si art. 122 din Legea nr. 215/ 2001 al administratiei publice locale;
- OGR. Nr.81 /2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice.
Constatându-se că au fost respectate prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publica.
In baza atributiilor stabilite de art. 36 alin. 2 lit.c) si in temeiul art. 45 , alin 1 şi alin. 3 din Legea nr. 215/
2001 a administratiei publice locale,

H O T A R A S T E:

Art.1.- Se aproba documentatia pentru actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public
privitoare la si starea de viabilitate a drumurilor-infrastructurii rutiere (drumuri satesti, comunale si de exploatare
agricola) de pe teritoriul administrativ al comunei Sinesti, judetul Iasi, conform anexei nr.1, parte integranta la
prezenta hotarare.
Art.2.- Primarul comunei prin aparatul sau de specialitate va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.
Art.3.- Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare:
- primarului si contabilului primariei locale, spre stiinta si conformare,
- Institutiei Prefectului judetului Iasi pentru controlul legalitatii.
Data: 30.10.2019.
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