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Nr.1094 din 16.05.2011

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul
bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Cucuteni
Pentru a putea clarifica situaţia juridică a unor imobile, este necesar ca
acestea sa fie prinse în inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei
La initierea acestui proiect de hotarâre am avut în vedere faptul ca este
necesara o mai bună evidenţă a bunurilor proprietatea comunei .
Mentionez că fără o situatie juridică clară a acestor imobile primăria nu poate
dispune de ele.
Tinând cont de cele prezentate mai sus supun aprobării Consiliului Local acest
proiect de hotarâre .

Primar,
PAMFILICĂ BRÎNZĂ

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
C.F. 4540984 trezoreria TG-FRUMOS
Site-ul Web: www.primariacucuteni .ro
E-mail secretar@primariacucuteni .ro
Tel/Fax 0232 / 717007

Nr.1103 din 18.05.2011
COMPARTIMENT CONTABILITATE .

RAPORT
La proiectul de hotărâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în
inventarul domeniul privat al comunei
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei cu privire la
necesitatea iventarierii bunurilor ce aparţin domeniului privat ,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare, bunurile prevăzute în anexă nu
figurează în inventarul bunurilor ce fac parte din patrimoniu comunei .
În aces sens este necesar înscrierea acestora în domeniul privat al comunei şi
operarea în evidenţele contabile .
Compartimentul de contabilitate consideră oportună şi legală promovarea
proiectului de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al comunei a bunurilor
ccare fac obiectul acestui domeniu .

CONTABIL
ERMINA PERJU
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul domeniul privat al comunei
Primarul comunei Cucuteni judeţul Iaşi ,
Având în vedere prevederile art. 4 si art. 6 alin (1) din Legea nr. 213 /1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;
Având în vedere raportul compartimentului de contabilitate din cadrul Primariei comunei
Cucuteni înregistrat la nr.1103 din 18.05.2011;
Având în vedere H.G. nr.548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor şi
judeţelor;
Având în vedere H.G nr.1031/1999 pentru aprobarea normelor metodologice privind
înregistrarea în contabilitate al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor
administrativ teritoriale;
În temeiul, art. 45, alin(6) si art. 115 alin. (1) litera”b”din Legea nr. 215/2001, a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorul
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art.1. Se însuseşte inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei,
prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta hotarâre.
Art.2. Primarul comunei prin Compartimentul contabilitate , va proceda la efectuarea
operaţiunilor tehnice necesare în vederea gestionării corecte a inventarului bunurilor ce aparţin
domeniului privat al comunei .
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H O T A R Â R E A Nr. 37 din 24.05.2011
privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul domeniul privat al comunei
Consiliul Local al comunei Cucuteni judeţul Iaşi , întrunit în sedinţă ordinară astăzi 24 mai 2011
conform dispoziţiei primarului nr. 289 din 19.05.2011 şi a convocatorului nr. 1105 din 19.05.2011;
Având în vedere:
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei , înregistratã la nr. 1094 din
16.05.2011 prin care solicită aprobarea înscierii unor bunuri în domeniul privat al comunei ;
Având în vedere raportul compartimentului de contabilitate din cadrul Primariei comunei
Cucuteni înregistrat la nr.1103 din 18.05.2011;
Având în vedere H.G. nr.548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor şi
judeţelor;
Având în vedere H.G nr.1031/1999 pentru aprobarea normelor metodologice privind
înregistrarea în contabilitate al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor
administrativ teritoriale;
Având în vedere prevederile art. 4 si art. 6 alin (1) din Legea nr. 213 /1998 privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare;
În temeiul, art. 45, alin(6) si art. 115 alin. (1) litera”b”din Legea nr. 215/2001, a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE
Art.1. Se însuseşte inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei,
prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta hotarâre.
Art.2. Primarul comunei prin Compartimentul contabilitate , va proceda la efectuarea
operaţiunilor tehnice necesare în vederea gestionării corecte a inventarului bunurilor ce aparţin
domeniului privat al comunei .
Art.3. Secretarul unităţii administrativ teritoriale va înainta copie de pe prezenta primarului
comunei, compartimentului de contabilitate, Instituţiei Prefectului pentru verificarea legalităţii şi o
va fi adusă la cunoştinţa publicului prin afişare .
PRESEDINTE DE SEDINTA,.
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COTOC IOAN
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Adoptată în şedinţa din data de 24..05..2011 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri prezenţi
dinnumărul total de 9 consilieri în funcţie.

