ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI

CONSILIUL LOCAL IBĂNEŞTI
HOTĂRÂREA NR. 23
din 29 februarie 2016
privind modificarea Anexei la HCL nr.35/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al
Comunei IBĂNEŞTI, Judeţul Mureş, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş. întrunit în şedinţă ordinară în data de 29
februarie 2016;
Luând act de:

-

raportul secretarului, înregistrat sub nr. 1816 din 29.02.2016;

-

raportul de specialitate al Compartimentului financiar contabil impozite şi taxe;

-

expunerea de motive nr. 1817 din 29.02.2016, emisă de către Primarul comunei Ibăneşti;

-

avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
Având în vedere:
- prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- prevederile art. 3, art. 4 paragraful 2 și art. 6 paragraful (1) din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil;
- prevederile art. 20, art. 21 lit. c) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- prevederile art. 3 alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările
şi completările ulterioare,
- prevederile art. 10, art. 21 alin. (1) art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. c) şi art. 119, art. 120 şi art.122 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art.40 alin.(6) din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare;
- prevederile art.155 din ODG nr. 700/2014 Regulament 635/2014 de avizare, receptie si inscriere in
evidentele de cadastru si carte funciară;
- Hotararea Consiliului Local Ibanesti nr.10 din 27.02.2009 privind modificarea Anexei nr.52 la HCL
nr.35/2001 privind insusirea domeniului public al comunei Ibanesti;
- Anexa 3 din Hotararea de Guvern nr. 629/2010 pentru modificarea unor anexe la H.G. nr.964/2002
privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor
din judeţul Mureş, publicată în M.Of. al României nr.594 bis din 23.08.2010;
- Memoriul tehnic şi extrasul de carte funciară nr.51546/Ibăneşti.
Luând în considerare:
- prevederile art.1 alin.2, art.2, art.4 şi art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
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În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. „c”; art. 45 alin.(3); art.119; art.120; art.121 şi art.115 alin.(1)
lit.”b” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locală, republicată
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 35/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor
care fac parte din domeniul public al comunei Ibăneşti, cu modificări şi completări ulterioare, se
modifică astfel:
(1) la poziţia nr.37 – Teren aferent (sediu primărie)- din anexă se modifică coloana 3
“Elementele de identificare”, care va avea următorul cuprins: “Situat în Ibăneşti nr.708, în suprafaţă
de 1008 mp”, coloana 5 - „Valoarea de inventar” care va avea următorul cuprins:”39.500 lei” şi
coloana 6 - „Situaţia juridică actuală , denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” care va
avea următorul cuprins: „ Domeniul public al comunei Ibăneşti potrivit Legii nr.213/1998 şi a C.F. nr.
51546/Ibăneşti”.
(2) Imobilul se identifică prin planul de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate şi
extrasul de carte funciară, Anexe ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se însuşeşte Raportul de evaluare nr. 1913/24.02.2016 cu valoarea de 39.500 lei cu TVA.
Art.2. – Se vor face demersurile necesare la Consiliul Judetean pentru promovarea unei
Hotarari de Guvern de modificare a domeniului public al Comunei Ibanesti.
Art.3. – Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes
legitim de prevederile prezentei hotarari, se poate adresa instantei de contencios administrativ
competente, conform Legii contenciosului administrativ nr.544/2004.
Art.4.

– Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Consiliului

Judetean Mures, Primarului comunei Ibăneşti, Compartimentului financiar contabil impozite si taxe şi
se va aduce la cunostiinta publica prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.ibanesti.ro
Preşedinte de şedinţă
Matei Eugen

Contrasemnează
Secretar
Todoran Codruţa-Alexandrina
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