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HOTARARE
privind suplimentarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al
comunei Corbu, judeţul Constanţa
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară,
astăzi, 22.06.2017;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Raportul Compartimentului Urbanism şi amenajarea teritoriului, registrul agricol şi
cadastru din cadrul Primariei ;
- Procesul-verbal al comisiei de inventariere a terenurilor;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere prevederile art.6 din Legea nr.18/1991, republicata-Legea
fondului funciar, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu cele ale art.4
din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;
In baza dispozitiilor art.861 si art.863 din Legea nr.287/2009 republicata si
actualizata privind Codul Civil coroborate cu cele ale O.G. nr.81/2003 privind
reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice,
actualizata;
In conformitate cu prevederile pct.2 alin.1) din Anexa la Ordinul nr.2861/2009
pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor
de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, actualizata coroborate cu cele ale
art.8 alin.1) si alin.2) din Legea nr.82/1991-legea contabilitatii, actualizata;
In temeiul dispozitiilor art.36 alin.2 lit.c) ;art.45 alin.1); art.115 alin.1 lit.b) si
art.121 din Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata,
actualizată,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al
comunei Corbu, judeţul Constanţa, conform anexei nr.1 care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Compartimentul Urbanism
şi amenajarea teritoriului, registrul agricol şi cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Corbu.

Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei Prefectului
– judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un exemplar va fi
depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 11 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.

NR. 32
DATA 22.06.2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Marin Cornel

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Şotreanu Mirela

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA

COMUNA CORBU- CONSILIUL LOCAL
Str. Principală Nr. 38, Loc. Corbu, Jud. Constanţa, Cod poştal 907085, CIF 4707714
Tel/Fax: 0241 765 100 / 0241 765 105 , web: www.primariacorbu.ro e-mail: secretariat@primariacorbu.ro

Anexa la HCL nr. 32/22.06.2017

SUPLIMENTAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN
DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI CORBU

Nr.
Crt.

Denumirea bunului
imobil

Elemente de identificare

Valoare de
inventar

Anul dobândirii

- lei 1

Teren intravilan
Str.Zorilor nr.5

S –572 mp
Vecinătăţi:
N- alee acces
S- str. Zorilor
E- alee acces
V- I.E. 111211
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