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HOTĂRÂREA

NR. 42/2017

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor ce aparțin
domeniului public al comunei Densuș

Consiliul local al comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere expunerea de motive întocmită de primarul comunei
Densuş, nr. 45/44 din 28.04.2017, raportul compartimentului de resort nr. 46/44 din
22.05.2017 și avizul favorabil al comisiei pentru programe de dezvoltare economicosocială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,
agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, din cadrul
Consiliului local Densuş, nr. 47/37 din 29.05.2017;
Ținând cont de proiectul de hotărâre nr. 44 din 28.04.2017 privind
modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Densuş;
În temeiul art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 36, alin. (2), litera “c”, alin. (5), litera “b”, art 45,
art. 115, alin. (1), litera « b » şi art. 123, alin. (1) din Legea administraţiei publice
locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.- Aprobă modificarea și completarea inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al comunei Densuş, însuşit prin Hotararea Consiliului
Local al comunei Densuş, nr. 21/1999 cu modificările şi completările ulterioare,
după cum urmează:
a). Se modifică următoarele poziții:
- la poziția nr. 187, coloana 3 va avea următorul cuprins:
- Peștenița, construcție din cărămidă P, suprafața construită de 226
m.p., suprafața terenului aferent 1039 m.p., Anexă, construcție din
cărămidă P, în suprafață construită de 32 m.p.;
- la pozitia nr. 191,coloana 3 va avea urmatorul cuprins :
- Ștei, construcție din cărămidă P, suprafața construită de 138
m.p., suprafața terenului aferent 407 m.p., Anexă, construcție din
cărămidă P, în suprafață construită de 12 m.p.;

Art. 2.- Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara,
Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 3.- Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Judeţean Hunedoara
în vederea centralizării modificărilor şi întocmirii unui proiect de hotărâre de Guvern
pentru atestarea modificărilor la inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al
comunei Densuş, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, primarului
comunei Densuş, compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul
Primăriei comunei Densuş şi cetăţenilor comunei Densuş, prin afişare.

Densuş, 31

mai

2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MĂLĂEȘTEAN RODICA DANIELA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN

Hotărârea a fost aprobată în şedinţa ordinară a Consiliului local al
comunei Densuş, din data de 31 mai 2017, prin vot deschis, cu următorul cvorum:
7 voturi “pentru”, 0 voturi “abţineri”, 0 voturi “ contra”.

