ROMÂNIA
JUDEŢUL
OLT
COMUNA PÎRŞCOVENI - CONSILIUL LOCAL
str. Ştefan Pârşcoveanu, nr.223, jud. Olt, tel/fax.0249.455.308, e-mail: clpirscoveni@yahoo.com
HOTARARE
Referitor la:
însușirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al
comunei Pîrșcoveni, județul Olt .
Având in vedere:
-Expunerea de motive nr.555/22.03.2018 la proiectul de hotărâre nr.556/22.03.2018 ;
- Raportul de specialitate nr.557/22.03.2018 al compartimentului agricol , fond funciar din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrșcoveni ;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local ;
-raportul de evaluare nr.2889 /06.06.2016 întocmit SC URGENT CONSULTING EVAL SRL
reprezentată de Ilie Laurențiu Dragoș -membru titular ANEVAR , legitimație nr.13284 , a bunurilor
aflate în domeniul privat al comunei Pîrșcoveni , județul Olt ;
-Prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica , cu modificările și
completările ulterioare ;
-Prevederile H.G.nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;
-prevederile art.553 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil ;
-prevederile art.1 alin.(1) și art.7 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ , cu
modificările și completările ulterioare ;
-prevederile art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică
;
-prevederile art.5 alin.(2) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă în
elaborarea actelor legislative ;
- măsurătorile topo asupra terenurilor ocupate de izlazuri ;
-prevederile art.36(2) ,lit.c) , alin.5, lit.c) și ale art.119 -123 din Legea nr.215/2001 , privind
administrația publică locală , republicată cu modificările și completările ulterioare ;
În temeiul 36 alin.(2) , lit.c) , art. 45, alin.(1) si art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea 215/2001,
privind administraţia publica locala, republicata cu modificările si completările ulterioare ,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎRŞCOVENI , JUDEȚUL OLT ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se însușește inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Pîrșcoveni ,
judeţul Olt , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri , orice prevedere contrară își încetează
aplicabilitatea .
Art.3. Imobilele înscrise in anexa la prezenta hotărâre nu fac obiectul unor cereri de
reconstituire a dreptului de proprietate privata sau de restituire depuse in temeiul actelor normative cu
caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor
preluate in mod abuziv de statul roman in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, nu sunt grevate
de sarcini si nu fac obiectul vreunui litigiu.
Art.4. Imobilele înscrise în anexa la prezenta hotărâre nu sunt inventariate în rezerva la Legea
nr.165/ 2013 .
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Pîrșcoveni, județul Olt,
compartimentului contabilitate , impozite și taxe locale și compartimentului agricol , fond funciar din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrșcoveni pentru ducere la îndeplinire și
Instituției Prefectului , județul Olt .
CONTRASEMNEAZĂ
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