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                                                           H O T Ă R Â R E 

privind actualizarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei
Chi laz , jude ul Bihorș ț

      Având în vedere:
          -Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre ini iat de primarul comunei Chi laz,ț ș

înregistrat sub nr.2.85414.06.2021;
            -Avizul  comisiei de specialitate a consiliului local  nr. 4 / 14.02.2022;

          -Raportul de specialitate nr. 236 din 20 ianuarie 2022;
          -Referatul comisiei speciale de inventariere înregistrat sub nr. 2856/14.06.2021;
          -Declaraţia pe propria răspundere a secretarului general al comunei Chi laz  din careș

reiese că bunurile  în cauză nu fac  obiectul unor litigii la momentul adoptării hotărârii;
          -Referat privind conformitatea cu realitatea al compartimentului urbanism i achizi iiș ț

publice , înregistrat sub nr. 2858/14.06.2021;
         -Adresa Ministerului Dezvoltării,Lucrărilor Publice i Administra iei nr.MDLPA-ș ț

89865/DPFBL-3765/20.09.2021 cuprinzând punctul de vedere asupra proiectului de hotărâre;
              -Hotărârea Consiliului Local nr. 30/19.08.1999 privind însu irea inventarului bunurilorș
apar inând domeniului public al comunei Chi laz, cu modificările ulterioare;ț ș
           -Anexa nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului 
public al jude ului ț Bihor, precum i al municipiilor, ora elor i comunelor din jude ul Bihor, ș ș ș ț
cu modificările i completările ulterioareș ;
          - Hotărârea Guvernului nr. 392 din 14 mai 2020 privind aprobarea Normelor tehnice 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public i privat al ș
comunelor, al ora elor, al municipiilor i al jude elor;ș ș ț

      inând seama de prevederile:Ț
           -art.289 alin.(2), alin.(5), alin.(7)    din  Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr.ț ț
57/2019 privind Codul administrativ   i  pct.1  din Anexa nr.4  privind LISTA cuprinzândș
unele bunuri care aparţin domeniului public al comunei, al oraşului sau al municipiului  la
Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr.  57/2019 privind Codul administrativ;ț ț
           -art.858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările iș
completările ulterioare;
           -art.41  alin.(5)  din  Legea  nr.7/1996  a  cadastrului  şi  a  publicităţii  imobiliare,
republicată, cu modificările i completările ulterioare;ș
           -art.8 din Ordonan a Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cuț
modificările i completările ulterioare;ș



         În temeiul  dispozi iilor ț art.129 alin.(2) lit.c),  art.139 alin.(1), art.139 alin. (3) lit.g),  iș
ale art.196 alin.(1) lit. a). din Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr.  57/2019 privind Codulț ț
administrativ,
         Ini iez următorul proiect de hotărâre:ț
         Consiliul local al comunei Chi laz ș

                                                        H O T Ă R Ă  T E:Ș

Art .1. Inventarul bunurilor care apar in domeniului public al comunei Chi laz jude ulț ș ț
Bihor,  însu it  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.30/19.08.1999,  cu  modificările  iș ș
completările ulterioare i atestat în Anexa nr.35 la Hotărârea Guvernului nr.970/2002 privindș
atestarea  domeniului  public  al  jude ului  Bihor,  precum  i  al  municipiilor,  ora elor  iț ș ș ș
comunelor din jude ul Bihor , cu modificările i completările ulterioare, la sec iunea I ”Bunuriț ș ț
imobile”,  după  pozi ia  104,  se   completează  prin  introducerea  a  12  noi  pozi ii  respectivț ț
pozi iile nr.105-116 ,potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâreț .

Art.2. Se va completa inventarul bunurilor care apar in domeniului public al comuneiț
Chi laz, jude ul Bihor, cu bunurile imobile prevăzute în anexa care face parte integrantă dinș ț
prezenta hotărâre.
        

Art.3.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  se  încredin ează  primarul   comunei   prinț
compartimentul urbanism i achizi ii publice.ș ț

Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial local i se comunică;ș
                      - Institu iei Prefectului - jude ul Bihor:ț ț
                      - Primarului comunei Chi laz;ș
                      - compartimentului urbanism i achizi ii publice.ș ț
                                                                  

                                        
                  Pre edinte de edin ă,ș ș ț
                        Gavril Demjen

       

           Contrasemnează,
Secretar general,

                Ioan Tiriteu

Nr.6 din 14.02.2022.


