
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  NR.  30  /2018
PRIVIND APROBAREA COMPLETARII INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN

DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI

          Consiliul local al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara;
          Luând în dezbatere proiectul de hotărâre nr. 24 din 10.07.2018  privind aprobarea completarii
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tomesti  ;   
          Având în vedere Expunerea de motive prezentată de domnul Vasiu Adrian-Viorel,  primar al
comunei Tomesti  ,  judeţul Hunedoara, înregistrată sub nr. 3/ 30  din 10.07.2018, prin care se propune
aprobarea completarii inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tomesti  ,
          In baza raportul  Compartimentului de resort înregistrat sub nr.4/30   din 10.07.2018, precum şi
Avizul favorabil  al comisiei  de  specialitate  pentru programe de dezvoltare economico-sociale,  buget,
finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia
mediului, servicii si comert  înregistrat sub nr. 5/30  din 28.08.2018 ;
             În baza prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările  ulterioare şi  a  prevederilor  H.G.  nr.548/1999  pentru  aprobarea  Normelor  tehnice  pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţelor şi ale noului Cod Civil; 
             Având în vedere Documentaţia topo-cadastrală pentru înscrierea provizorie în Cartea Funciară, a
suprafeţei  de teren de 1398 mp,  întocmită  de Ing.  Indreiu Daniel  Ioan precum si raportul  de evaluare
nr.4/div/2018 privind stabilirea valorii juste de piata a bunului imobil: teren intravilan in suprafata de 1.398
mp intocmit de evaluator autorizat Dusan Gheorghe-Adrian PFA .
             În conformitate cu prevederile  Hotărârii de Guvern nr. 1352/2001 privind atestarea domeniului
public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara, cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  ANEXA Nr.61  –  Inventarul  bunurilor  care  aparţin  domeniului
public al comunei Tomesti ;
             În conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;  
             În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(1), alin. (2), lit.c) coroborat cu alin.5, lit.c) precum şi art.45,
alin.(2), lit.e) şi  art.115, alin.(1), lit.b, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  (1)  Inventarului  bunurilor  care  aparţin  domeniului  public  al  comunei  Tomesti  ,   judeţul
Hunedoara,insusit  prin  Hotararea  Consiliului  Local  Tomesti   nr.18/1999  ,  se  completeaza  dupa  cum
urmeaza:
 - la Sectiunea I- „Bunuri imobile” , dupa pozitia 118  se introduce  o  pozitie , pozitia 119 ,  potrivit  anexei
la prezenta hotărare care face parte integrantă din aceasta.
(2) Terenul se identifică potrivit Documentaţiei topo-cadastrale întocmită de Ing. Indreiu Daniel, prevăzut
în ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul comunei Tomesti,  judeţul Hunedoara, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri. 
Art.3.  Prezenta  hotarare  poate  fi  atacata  potrivit  prevederilor  Legii  contenciosului  administrativ
nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.4. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL.nr.38/2017.



Art.5. Prezenta hotărare se comunică potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administraţia publică
locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,la:
- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, 
- Consiliului Judeţean Hunedoara
- Primarului comunei Tomesti  judeţul Hunedoara 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ
          Oprisa Simonel-Florin                                   SECRETAR,

                                 Giurgiu Sanda 

    Tomesti 29.08.2018  

NOTA : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis,  cvorumul fiind de: __9_ voturi 
„pentru”,______voturi „împotrivă”, _______abţineri. 


