
ROMANIA

JUDETUL SATU-MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAMARZANA

HoTARAREA NR. 21 lzotg
privind aprobarea constituirii Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care

alcituiesc domeniul public al comunei Cimirzana

Consiliul Local Cdmdrzana

Avind in vedere:
- Expunerea de motive nr.2108/18.06.2019 9i Proiectul de hotirAre nr.2tO9 /18.06.2019 ale

primarului comunei Cimirzana
- RaportuI compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului gi

RaportuI comisiei de specialitate a Consiliului local Cimirzana
- prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publici modificati g

completatd prin Legea nr.224/2O76
- prevederile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea

inventarului bunurilor care alcituiesc domeniul public al comunelor, oragelor 9i municipiilor;
jude;elor

in temeiul prevederilor art. 36 alin[2) lit."c, art. 45 alin[3), art. 1]"5 alin.(1) lit."b" din
Legea nr. 275/200L, administraliei publice locale, republicati, cu modificirile gi completirile
ulterioare:

HOTARASTE

ART 1 . Se aprobd constituirea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor
care alcdtuiesc domeniul public al comunei CAMARZANA,in urmitoarea componenre:

Pregedinte: Ionici Florin-Dumitru - primarul comunei
Secretar : Honca Cristina-Mariana - secretarul comunei
Membrii : Todica Carmen - contabil

Bura Maria-luliana - consilier principal, atribulii Registrul agricol
Fazica Irina - casier

ART.2 (1) Comisia previzuti la art.1 va intocmi inventarierea bunurilor care aparlin sau
urmeazi si fie trecute in domeniul public al comunei , in conformitate cu prevederile H.G. nr.
548/7999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea bunurilor care alcetuiesc
domeniul public al comunelor, oragelor gi municipiilor.

(2] Dupi intocmirea inventarului acesta va fi supus aprobirii Consiliului local al
comunei Cdmirzana gi va fi inaintat Consiliului Jude;ean Satu-Mare pentru atestarea acestuia
prin hotirAre de guvern.

ART.3 Hotirirea se comunice la: Institulia Prefectului - fudetul Satu-Mare, Primarul
Comunei Cimirzana, membrii Comisiei speciale, Consiliul Judelean Satu-Mare, gi se aduce la



cunogtinra publicr prin afigare la sediul primiriei cimirzana 9i prin publicarea pe pagina de
internet a primiriei.

Cimirzana: 20.06.20L9

Pregedinte de gedinti,
consilier,

Contrasemneazi,

Dobras Ioans#

Prezenta hotirare a fost adoptatl cu respectarea prevederilor art.45 di\Lelea215l2001 [r1), modificati Si completate
Total consilierir 10 Prezenli: 9 Absenti: 1 pentru:g impotrivbr O Abtine;e:0


