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Cod fiscal : 4226494

HOTĂRÂREA
nr. _50_ din 30 octom brie 2015
modificarea inventarului domeniului public al comunei Dragomirești aprobat
prin Hotărârea de Guvern nr. 1361/2001 – Anexa nr. 28
Consiliul local al comunei Dragomiresti – judeţul Vaslui ;
Având in vedere :
o expunerea de motive a Primarului comunei din care reiese necesitatea modificării si însușirii
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei ,
o raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei cu privire la modificarea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei ca urmare a masuratorilor cadastrale;
o avizul favorabil al comisiei de specialitate pe domenii de activitate – din care reiese necesitatea
reactualizării inventarierii bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Dragomiresti ;
Ținând cont de :
• inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Dragomiresti însușit de către Consiliul
local Dragomiresti prin Hotărârea nr. 25/2001 – aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr.
1.361 / 27.12.2001 – privind atestarea domeniului public al județului Vaslui , precum si a municipiilor
, orașelor si comunelor din județul Vaslui – anexa nr. 28 ;
• Legea nr. 82/1991, republicată – legea contabilităţii ;
• Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele
normale de funcţionare a mijloacelor fixe ;
• Hotărârea Guvernului nr. 1031/1999 pentru aprobarea Nomelor Metodologice privind înregistrarea în
contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ –
teritoriale ;
In conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) şi (2) şi art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, Normele tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi județelor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului României nr. 548/1999 ;
In temeiul prevederilor art. 36, alin.1 si 2 lit. “ c “ , art. 45 , alin.1 , art. 119 , art. 120 , art.122 si
art. 115 , alin.(1) , lit. „b” din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publica locala – republicata ,
modificata si completata ulterior :
HOTARASTE
Art. 1 . Se aproba modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei
Dragomirești însușit de către Consiliul local prin Hotărârea nr. 25/2001 aprobat prin Hotărârea
Guvernului României nr. 1.361 / 27.12.2001 – privind atestarea domeniului public al județului Vaslui ,
precum si a municipiilor , orașelor si comunelor din județul Vaslui – anexa nr. 28 .
Art. 2 . Consiliul Local al comunei Dragomirești își însușește propunerea privind modificarea
poziţiei 321 din Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 25/2001 – Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al comunei Dragomirești, după cum urmează:
Pozitia nr. 321
Denumirea bunului (coloana 2)

Liceul Tehnologic Vladia si terenul aferent

Elemente de identificare (coloana 3)

– suprafață de teren – 5.327 mp
- număr tarla – 107, număr parcelă 350/1
- număr corp – 1 , suprafață construită 685 mp
- număr nivele – P+ 1E, suprafață desfășurată 1.336 mp
- structură de rezistență A
- fundații B
- pereți CP
- acoperiș TB
- starea construcției B
- dotări edilitare: instalații electrice și telefon
- anexe: 2 corpuri, C2+C3
- adresa imobilului: sat Vladia, comuna Dragomirești
- vecinătăți: N – Ungureanu Gherghe, E – Costras Dumitru ,
S – Corabie Mariana, Avram Lucian, V – DN 2F

Art. 3 . Cu ducere la îndeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul si secretarul comunei care
va comunica cate un exemplar : Instituției Prefectului Vaslui pentru controlul de legalitate , Consiliului
județean Vaslui si va fi adus la cunostiita publica prin afișare la sediu si pe site-ul Primăriei .
DRAGOMIRESTI , 30 . octombrie 2015
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier GRIGORE BENONE

CONTRASEMNEAZA
Secretar al comunei Dragomirești,
Stoinea Geani Nonel

Aceasta hotărâre a fost adoptata de către Consiliul local al comunei Dragomirești , județul Vaslui
in ședința ordinara din data de 30. 10. 2015 , cu respectarea prevederilor art. 45 , alin. 3 din Legea nr.
215 /2001 , a administrației publice locale , republicata si actualizata , cu un număr de 14 voturi pentru ,
1 abținere si 0 voturi împotriva din numărul total de 15 consilieri locali in funcție si 15 consilieri locali
prezenți .

