
H O T Ă R Â R E A Nr.26
din 31 iulie 2017

privind aprobarea modificarii Anexei la Hotărârea nr.12 din14.10.1999
privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei

TREZNEA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA,
întrunit în şedinţa ordinară,

Având în vedere:
- Expunerea de motive întocmită de d-ul OrosCristian primarul comunei și

raportul de specialitate nr. 4056 din 25.07.2017 întocmit de d-ul Romitan Camil-
Vasile viceprimar;

- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Treznea;
- prevederile art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională

în administraţia publică, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de
interes public;

- prevederile art.21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare

- prevederile art. 36 alin.2 lit. „c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 12 din
14.10.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei TREZNEA Secţiunea I Bunuri imobile, lit.D, satul TREZNEA , poziţiile nr.
64 și 72, coloanele 3,5 și 6 urmând a avea următorul cuprins:

- pozitia nr.64, coloana ; 3 – DJ 108/R - DV Izvor în lungime reala de 0,56
km; coloana 5 valoare 0 lei , coloana 6 HCL Nr.12 din 14.10.1999

- pozitia nr.72, coloana ; 3 – DJ 108/R - limită nr.191 Mălăieș Ioan în
lungime reala de 0,42 km; coloana 5 valoare 0 lei , coloana 6, HCL Nr.12
din 14.10.1999
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Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează d-ul
Oros Cristian primarul comunei, compartimentul contabilitate.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia prefectului Sălaj;
- Consiliul judeţean Sălaj;
- Primarul comunei;
- Locuitorilor comunei prin afișare;
- Dosar hotărâri;
- Dosar de ședință ;

PREŞEDINTE DE SEDINTĂ CONTRASEMNEAZA
CRISTE NICOLAE SECRETARUL COMUNEI

BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN
Consilieri prezenţi : 9
Consilieri absenti :-
Voturi pentru …….9
Voturi împotrivă –


