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Privind insugirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public ai privat al
comunei C6ndesti , judegul Dimboviga
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- Referatul nr. 131 din data de 13.01.2014 - prezentat de d-ul. Dina Adrian pregedinte comisie inventariere numit prin
dispozitia primarului comunei Cinde5ti nr. 446127.L1.2013 ;
- Expunerea de motive , insotitd fiind de proiectul de hotdrAre privind luare act de invantarui domeniului public Ai privat al
comunei Cindegti, judetul Dimbovila.
- Avizul comun al celor trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local C6ndesti;
- HG nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului D6mbovita, precum 9i al municipiilor, oragelor gi

comunelor din judetul DAmbovita, cu modifcdrile gi completdrile ulterioare gi completat prin HOTARARE NR. 1610/2009
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului
Dambovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dambovita, precum si a Hotararii Guvernului nr.
t.44312008 pentru modiflcarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestareadomeniului public al
judetului Dambovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dambovita;
- HotSr6rea Guvernului nr.2t3912004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de fundionare
a mijloacelor fixe ;
- Ordin nr. 175312004 al ministrului finanlelor publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de activ si de pasiv.
- Ordinul nr. 347t12008 al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si

amoftizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul instituliilor publice.
- Dispozitia primarului comunei C6ndesti nr.446127.11.2013- pentru constituirea comisiei locale de inventariere;
- Prevederile aft.21alin.(2) din Legea 2t3lI99B privind proprietatea publicd si regimuljuridic alacesteia;
- Legea nr.27312006 privind finantele publice locale.
- Legea nr.57112003 privind Codul fiscal cu modificdrile si completirile ulterioare.
In temeiul prevederilor art.36, alin,(2) lit.c,ale aft.45, ar|.122 siart. 115 alin.(1) , litera,.b"din Legea administraliei publice

locale nr.2l5l2001, republicatS, cu modific5rile si completirile ulterioare:

HOTAnA$rE:
Aft.1. Se insugegte inventarul bunurilor care apartin domeniului public Ai privat al comunei

Cdndegti, judetul D6mbovita , conform anexei care face parte integrant5 din prezenta hotdrdre .

Art.2. Imobilele inscrise in anexa la prezenta hotdrAre nu fac obiectul unor cereri de
reconstituire a dreptului de proprietate privat5 sau de restituire depuse in temeiul actelor normative
cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care reglementeazb regimul juridic al
imobilelor preluate in mod abuziv de statul romen in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, nu
sunt grevate de sarcini gi nu fac obiectul vreunui litigiu.

Aft.3. Prin grija secretarului-Prezenta hotar6re se comunicd :Prefecturii judetului D6mbovifa,
Dosar de gedintS, Afigaj, pagina web gi primarului localitStii.

AdoptatS in Cindegti la data de 3l On 2Cn4

HoTAnARE-NR"O6

P resediri$Hiijbed i n !d,

.6

Prezenta hotarare s-a adopat :

ANTIN

Contrasemneazi r-Gabriela Paraschiva


