
ROMANIA
JUDETUL BACAu
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OITUZ

HOTARARE
privind modificarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public

al comunei Oituz, judetul Bacau

Consiliullocal al comunei Oituz, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara;
Analizand raportul intocmit de d-na inspector Somitca Emilia inregistrat cu nr.

2416/04.03.2015 ~i Expunerea de motive a primarului inregistrata cu nr. 2449 din 05.03.2015;
Tinand cont de Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local

Oituz inregistrat cu nr. 2641 din 11.03.2015;
Avand in vedere prevederile art. 3, alin. (4) si art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind

bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, ale anexei nr. 3, lit. (a)
din H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului
bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor;

In temeiul art. 36 alin. 2 lit.( c) si art. 45 alin. 1 din Legea adrninistratiei pub lice locale
nr.2 15/200 1, republicata, cornpletata si modificata, adopta urmatoarea

HOTARARE:

Art.I. Se aproba modificarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al
comunei Oituz, judetul Bacau, astfel cum a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.
32124.09.1999, dupa cum urmeaza: la anexa nr. 1, pozitia 238, coloana 2 va avea urmatorul
continut: "D.S. 215, Oituz", coloana 3 va avea urmatorul continut: .Lungirne (L) =259 m /latime
medie (I) "i:: 5,3 m, suprafata = 1394 mp, drum satesc din pamant", coloana 5 va avea urmatorul -
continut ,,25.356,00", iar coloana 6 va avea urmatorul continut: "H.G. nr. 1347/2001 privind
atestarea domeniului public al judetului Bacau, precum si al municipiilor, oraselor ~i comunelor
din judetul Bacau";

Art.2. Se modifica inventarul bunurilor apartinand domeniului public al comunei Oituz,
judetul Bacau, aprobat pr in Hotararea Consiliului Local nr.32/24.09.1999la pozitia 238, conform
anexei care face parte din prezenta hotarare .

Art.3. Prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei prefectului-judetul Bacau, Consiliului
Judetean Bacau-Compartimentului de Evidenta patrimoniului, primarului comunei Oituz si
Compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului.

NRB.-
DIN 19.03.2015
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