ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STĂNIȚA
HOTĂRÂRE
Nr. 14 din 25.02.2021
privind modificarea și actualizarea H.C.L. nr. 39/26.05.2020 privind aprobarea
actualizării inventarierii bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat
al Comunei Stănița, județul Neamț

Consiliul Local al comunei Stanita, judetul Neamt, întrunit în ședință la data de
25.02.2021;
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Stanita;
- Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Stănița;
- Referatul de specialitate al viceprimarului comunei Stănița, înregistrat la nr.
646/22.02.2021, prin care propune scoaterea din domeniul privat al comunei Stănița a
terenului prevăzut la poziția 24 din anexa 3 la HCL nr. 39/2020 – Teren Moara Todireni
(Cichirdic), întrucât acesta nu este în proprietatea comunei Stănița și din eroare, a fost
preluat la întocmirea inventarului;
- H.C.L. nr. 39/26.05.2020; H.C.L. nr. 7/2020; H.G. nr. 1356/2001 – anexa nr. 61;
În temeiul dispozițiilor art. 361 alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Legii nr. 273/2006 privind
finanțele publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art. 129, alin. (2), lit."c" și alin. 6 lit. "a" și "b" și ale art. 196,
alin. (1), lit. "a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se aproba modificarea anexei nr. 3 la HCL nr. 39/26.05.2020 privind
aprobarea
actualizării inventarierii bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Comunei
Stănița.
Art. 2 Se elimină poziția 24 din anexa nr. 3 la HCL nr. 39/26.05.2020 cu denumirea
Teren Moara Todireni (Cichirdic), întrucât acesta nu este în proprietatea comunei Stănița
și din eroare, a fost preluat la întocmirea inventarului.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul și viceprimarul
comunei, împreună cu compartimentele urbanism, administrarea domeniului public și
privat și financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei
Stănița.
Art. 4 Secretarul comunei va asigura înaintarea prezentei hotarari persoanelor şi
instituţiilor interesate.

Presedinte de sedinta,
Consilier, LIȚCANU IOAN
Contrasemnează:
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