ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA ŞĂRMĂŞAG
CONSILIUL LOCAL

Avizat favorabil,
Secretarul comunei,
______________

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 4119
din 22 iunie 2017
pentru completarea anexei nr.1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Șărmășag însușită prin Hotărârea nr. 39/2011 și aprobată prin H.G nr.541/2011
Consiliul local al comunei Şărmăşag, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 28 iunie 2017;
Având în vedere:
raportul de specialitate nr.4117/22 iunie 2017, prin care se propune completarea anexei
nr.1 la HCL.nr.39/2011,privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al comunei Șărmășag;
prevederile art.36,(2) lit.”d” şi ale alin.(6), lit.”a”, pct.4 din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Expunerea de motive a Primarului comunei Şărmăşag nr.4118/22 iunie 2017;
Avizul Comisiei de specialitate a consiliului local nr._____/28 iunie 2017;
În temeiul art.45 şi ale art.115 alin.(1), lit. „b” din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta,
H O T Ă R Â R E:
Art.1. Consiliul local al comunei Șărmășag aprobă completarea anexei nr.1 la
Hotărârea nr. 39/2011,privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al comunei Șărmășag la Secțiunea I-Bunuri imobile – B – Terenuri neocupate de construcții cu
imobilul – teren – în suprafață totală de 402 mp., conform anexei nr.1, anexă care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Consiliul local al comunei Șărmășag aprobă dezmembrarea imobilului- teren în
suprafață de 402.mp.înscris în CF.50505- Șărmășag, top.nr.1022/a/2/1, după cum urmează:
- Nr.top.nou 1022/a/2/1/1, în suprafață de 22 mp.
- Nr.top nou 1022/a/2/1/2 în suprafață de 380 mp.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul
comunei şi Compartimentul registrul agricol și fond funciar.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
- Primarul comunei Şărmăşag;
- Compartiment registrul agricol și fond funciar;
- Dosar şedinţă;
-Dosar hotărâri.-

INIȚIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE,
ATTILA JANOS DOMBI
Adoptată în şedinţa din data de 28 iunie 2017
Cu un număr de ____ voturi din numărul total de 15 consilieri în funcţie

ANEXANR.1
la HCL nr.____/28 iunie 2017
Nr.
crt.

Codul
de DENUMNIREA
clasificare
BUNULUI

ELEMENTE
IDENTIFICARE

1.

1.6.2

Şărmăşag, suprafața 402 mp.
Vecinii:N-SC.Europan SRL
S-consiliul local
E-drum
V-drum E 81(STR.Morii)

Teren intravilan

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DE Anul
Valoarea
dobândirii sau, de inventar
după caz,
dării
în
folosinţă
2017

0

Situaţia juridică

Domeniul
public
comunal
conform
HCL___/2017

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei,
ANGELA RODICA OROIAN

