ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
H O T Ă R Â R E A NR. 42 din 14.06.2011
privind trecerea unor bunuri din domeniul public
în domeniul privat al comunei Cucuteni
Consiliul Local al comunei Cucuteni întrunit în şedinţă extraordinară în data
de 14.06.2011, în baza dispoziţiei primarului nr. 295 din 10.06.2011 şi a
conmvocatorului nr. 1211 din 10.06.2011 ;
Având în vedere Nota de fundamentare înregistrată cu nr._____ din __________,
prin care se solicita trecerea căminului cultural din domeniul public în domeniul privat
al comunei Cucuteni în vederea realizării reabilitării şi moderniozării;
Având în vedere prevederilor Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia , cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. (1) li art.115 al.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală republicată, modificată şi completată ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă trecerea clădirii căminului cultural din inventarul
domeniului public al comunei Cucuteni în inventarul domeniului privat al comunei
Cucuteni.
(2) Trecerea bunului aratat la alin.1 se face în vederea reabilitării şi
modernizării obiectivului respectiv .
(3) se anulează poziţia ____din domeniul public
(4) se completează domeniul privat aprobat pin hotărârea nr. 37 din
24.05.2011 cu bunul prevăzut la alin.(1)
Art2 . Primarul comunei împreuna cu aparatul de specialitate vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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,.
CONSILIER
COTOC IOAN

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
RUSU GICA

Adoptată în şedinţa din data de 14..06..2011 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri prezenţi
dinnumărul total de 9 consilieri în funcţie.

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind trecerea unor bunuri din domeniul public
în domeniul privat al comunei Cucuteni
Primarul comunei Cucuteni judeţul Iaşi ;
Având în vedere necesitatea reabilitării, modernizării , dotării căminului cultural ;
Având în vedere prevederilor Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia , cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală republicată, modificată şi completată , emite următorul ,
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art.1. (1) Se aprobă trecerea clădirii căminului cultural din inventarul
domeniului public al comunei Cucuteni în inventarul domeniului privat al comunei
Cucuteni.
(2) Trecerea bunului aratat la alin.1 se face în vederea reabilitării şi
modernizării obiectivului respectiv .
(3) se anulează poziţia ____din domeniul public
(4) se completează domeniul privat aprobat pin hotărârea nr. 37 din
24.05.2011 cu bunul prevăzut la alin.(1)
Art2 . Primarul comunei împreuna cu aparatul de specialitate vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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.______ din __________2011
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarâre privind aprobarea modificării domeniului public şi privat al
localităţii Cucuteni

Pentru a putea accesa unele fonduri europene în vederea realizării reparţiei
clădiri căminului cultural având întocmit SF “ Reabilitare cămin cultural
Cucuteni,comuna Cucuteni judeţul Iaşi ” este necesar ca bunul respectiv să fie înscris
în domeniul privat al UAT şi nu în domeiul public cum dealtfel este în prezent , drept
pentru care este necesar trecerea bunului respectiv din domeniul public în domeniul
privat .
La initierea acestui proiect de hotarâre am avut în Ordinul ministrului
dezvoltării regionale şi turismului nr. 1327/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de
sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii,
precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de
constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban –
obiectivul finalizarea lucrarilor de constructie si dotarea asezamintelor culturale din
mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Nationala de Investitii
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._____ din _______2011
COMPARTIMENT CONTABILITATE .

RAPORT
la proiectul de hotarâre privind aprobarea modificării domeniului public şi privat
al localităţii Cucuteni
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei cu privire la
trecerea clădirii căminului cultural din domeniul public în domeniul preivat a localităţii
Cucuteni ,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare,
Compartimentul de contabilitate consideră oportună şi legală promovarea
proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării domeniului public şi privat al
localităţii Cucuteni prin anularea poziţiei ____din domeniu public şi completarea
domeniului privat cu bunul respective.

CONTABIL
ERMINA PERJU

