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                                                                    H O T Ă R Â R E
privind   introducerea  în  domeniul  public  al  comunei  a  imobilului-construcție  cu  destinația
grădiniță cu program prelungit în comuna Chișlaz,satul Mișca

                      Având în vedere referatul de aprobare nr.2006 din 24 iunie 2020 al domnului
Kosztandi  Mihai,primarul  comunei,prin  care  propune  introducerea  în  domeniul  public   al
comunei  a  imobilului-construcție  cu  destinația  grădiniță  cu  program  prelungit  în  comuna
Chișlaz,satul Mișca;
                     Văzând raportul de specialitate nr.2007  din 24 iunie 2020 și raportul de avizare al
comisiei de specialitate a comunei Chișlaz,
                      Ținând seama de prevederile:

-art.286 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ,
                        -art.554 alin.(1),art.858  și art.888 din Legea nr.287/2009 privind Codul
civil,republicată,cu modificările și completările ulterioare,
                        -art.24  alin.(3)  din  Legea  nr.7/1996  a  cadastrului  și  publicității
imobiliare,republicată,
                     În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.c),art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1)
lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
                     Consiliul local al comunei Chișlaz,întrunit în ședință ordinară,
                                                                  -H O T Ă R Ă Ș T E :
                  Art.1.-Se aprobă introducerea în domeniul public al comunei a imobilului-construcție
cu destinația de grădiniță cu program prelungit în comuna Chișlaz,satul Mișca, realizat în baza
unui  proiect  finanțat  din  fonduri  europene  nerambursabile  și  recepționat  la  7  mai  2020,
identificat conform anexei,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                  Art.2.-Compartimentul  urbanism și  achiziții  publice  va îndeplini  procedura
reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
referitoare la completarea inventarului domeniului public.
                  Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredințează primarul
comunei și compartimentul urbanism și achiziții publice.
                  Art.4.-Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință prin publicarea pe pagina oficială de
internet a comunei și se comunică:
                          -Primarului comunei și compartimentului urbanism și achiziții publice;
                          -Instituției Prefectului –județul Bihor.                                           
                                   
                          Președinte de ședință,
                                Layos Bertalan                                   
                                                                                                                       Contrasemnează,
                                                                                                                       Secretar general,   
                                                                                                                           Ioan Tiriteu
Nr.36  din 9 iulie 2020.    


