ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNET CHERAE$TI

HOTARARE
privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Comunei GHERAE$TI
imobile - construcJii gi aprobarea demoldrii

a unor

Consiliul Local al Comunei Gherdeqti, judelul Neam{;
AvAnd in vedere expunerea de motive nr. 2906/21.03.2019
Primarului comunei
Gherdegti, precum qi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Gherieqti;
In conformitate cu prevederile:
-Legii privind bunurile proprietate publicd nr. 21311998, cu modificdrile 9i completf,rile
ulterioare;
-Legii privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale gi necorporale nr. 1511994,
republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
-Hotdrdrii Guvemului nr.90911997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
rtr. 1511994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale gi necorporale, cu
modifi cirile gi completdrile ulterioare;
-HotdrArii Guvemului nr. 103 l/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului gi al unitililor
administrativ-teritoriale;
-Ordonantei Guvemului nr. 11212000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcliune,
casare $i valorificare a activelor corporale care alcdtuiesc domeniul public al statului 9i al
unitililor administrativ-teritoriale ;
-Ordonanta Guvemului nr. 8l/2003 privind reevaluarea qi amortizarea activelor fixe aflate in
patrimoniul instituliilor publice;
Referatul nr.2891121.03.2019, intocmit de $eful Biroului Financiar Contabil;
H.C.L nr. l08l20l'1 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico economici pentru
obiectivul de investilii "Construire Sediu Primdrie, in Comuna GherieEti, judelul Neam!" ;
in temeiul prevederilor art.45, alin. 2, lit. b qi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administra{iei publice locale nr.21512001, republicatA, cu completarile qi modificdrile ulterioare;

a

HOTARA$TE:

Art.l,

Se aprobd trecerea din domeniul public

in domeniul privat al Comunei Gheriegti

imobile - construclii, respectiv:
Grajd Prim6rie, inclusiv WC chirpici;
Cladire magazie cu garaj.
Art.2. Trecerea in domeniul privat al Comunei Gherieqti a construcliilor prevAzute la
articolul l, se face in vederea scoaterii din funcliune, casdrii qi demoldrii in condiliile legii.
Art.3. Se mandaleazd primarul Comunei GherdeEti, sd efectueze demersurile necesare
pentru demolarea clSdirilor mentrionate Ia art. 1.
Art.4. Secretarul comunei Gherf,egti va comunica prezenta hotarare persoanelor,
instituliilor $i autoritelilor i

a unor
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Nr.

18

Din 27.03.2019

rI

INTE DE SEDINTA.

Contrasemneaza.
Secretar

Pll6nceanu Marcela

