
H O T Ă R Â R E A NR. 5
Din 29 ianuarie 2016

de modificarea și completarea a anexei I la Hotărârea Consiliului
Local nr. 12.din 18.05.2010 privind actualizarea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunei TREZNEA.

Consiliul local al comunei TREZNEA, judeţul SALAJ
Întrunit în sedinț ă ordinară

Având in vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei TREZNEA nr.4003/2016,

raportul compartimentului privind necesitatea adoptarii prezentei hotarâri ;
- Contractul de finanţare nr. C413322011263378204/27.02.2014, încheiat între

COMUNA TREZNEA și Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, destinat
realizării investiei publice de interes local “REABLITARE INFRASTRUCTURA IN COMUNA
TREZNEA, JUD.SALAJ” prin înfiintare Centru social de ingrijire copii – After school,
localitatea TREZNEA, județ ul SĂLAJ

- Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 2036 din data de
18.12.2015 pentru obiectivul de investitii publice de interes local “REABLITARE
INFRASTRUCTURA IN COMUNA TREZNEA, JUD.SALAJ” prin înfiintare Centru social de
ingrijire copii – After school, localitatea TREZNEA, județ ul SĂLAJ

- Hotararea Consiliului Local TREZNEA nr. 12/2010, privind însușirea
bunurilor aflate in domeniul public al Comunei TREZNEA;

- Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizionala in administraţia publica
locala si Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- Art. art. 7, litera „f” , art. 8 și ale art. 21 din Legea nr. 213/1998 modificata
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

- prevederile art. 36(2) litera „c” si art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publica locala republicata;

In temeiul art. 45 (3) din legea nr. 215/2001 privind administraţia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TREZNEA



H O T A R A S T E :

Art. 1. Se modifică și se completeaza anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului
Local TREZNEA nr. 12 din 18.05.2010 privind actualizarea inventarului bunurilor
care alcatuiesc domeniului public al comunei TREZNEA, la Sectiunea I: Bunuri
imobile, lit. A: Constructii si terenuri aferente, cu o noua pozitie , conform
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul
comunei TREZNEA, domnul STANCIU EMANOIL-IONEL.

Art.3. Prezenta hotarârea se comunica la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul SALAJ;
- Consiliului Judetean SALAJ
- C.R.F.I.R 6 ALBA IULIA;
- Compartimentul financiar contabil
- Primarul comunei TREZNEA;
- Locuitorilor comunei prin afisare
- Dosar hotărâri
- Dosar de ședinț ă;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DRUHORA OCTAVIAN

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN

CONSILIERI PREZENTI :8
CONSILIERI ABSENTI :-
VOTURI PENTRI : 8
VOTURI IMPOTRIVA :-

http://www.primariasig.ro/

