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H O TARARE
Nr 27129.03.2018

privind modificarea Anexei nr.l la HCL nr.25l31.03.2015 - ,,Inventarul bunurilor care
apar{iu domeniului public al Comunei Girov

Consiliul local al Comunei Girov

h baza Expunerii de motive a Frimarului Comunei Girov nr 397612L03.20l8 9i a
raportului de specialitate, nr. 397 5/21.03.2018 , htocmit de cdtre Biroul financiar contabil,din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Girov .

Ar&rdin vedere ridicdrile topograficefutocmite de SC iOpOpnf Sf SRL prin Studiul
Topografic aferent Studiului de fezabilitate pentru realizarea investitiei gi Documentalia de
avizare a lucr6rilor de interventie pentru Proiectul ,,Extindere sistem alimentare cu apa in sat

Turturesti, com. Girov, jud. Neamt";
h conformitate cu prevederile Legii nr. 213 din 1998, privind proprietatea publice Si

regimuljuridic al acesteia, cu modificdrile gi completiirile ulterioare;
h conformitate cu Anexa nr 3 din H.G. nr. 548 din 1999, privind Normele tehnice

pentru futocmirea inventarului bunurilor care alcltuiesc domeniul public al comunelor, ora$elor,
municipiilor 9i judelelor;

h conformitate cu prevederile Legii nr.711996, a cadastrului 9i publicitl1ii imobiliare,
republicate, cu modi ficdrile qi completdri le ulterioare;

h conformitate cu prevederile Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului
privind confinutul gi modul deintocmire a documentaliilor cadastralein vedereainscrierii in cartea

funciarl;
ln conformitate cu HG nr. l3 56 din 27 deembrie 2001 privind atestarea domeniului

public al jude[ului Neamt, precum gi al municipiilor, oragelor gi comunelor din judetul Neamf,
cu modific[rile gi completdrile ulterioare

lh confbrmitate cu Anexa nr 1 - ,,lnventarul bunurilor care apa4in domeniului public
al Comunei Girov", insugitd prin HCL nr.25131.03.2015 ;

h conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5), lit. c) $i ale art. 122 din Legeam.
21512001, privind adrninistralia publicd local6, republicatI, cu modificdrile gi completiirile
ulterioare;

in temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215l2OOl,

HOTARA$TE:

Art. I Se aprobl modificarea Anexei nrl - ,,Inventarul bunurilor care apa(in
domeniului public al Comunei Girov", insugit[ prin HCL nr.25l31.03.2015 prin completarea
inventarului cu pozitia ,, Extindere sistem alimentare cu apa, sat Turturesti, com. Girov, cod de

clasificare 2.1.22.9,, valoare de inventar de 5.293.443,20lei, cu urmatoarele elemente de
identificare:

- Retele distributie apa potabila = 14948 ml



- uam;ne de ,rd ls,,,i:,.Lti

Statie clor:nars
- Came.e de va.ne

- Statie pouipare
- ltezer,,or il.ml.uilz;r,ale

{rt 2 jrrczerrta hotdr6re ,,a i cius:[ lainCeplinirc <ie srr,.*.i}1.rrrl ii[;111ijiat conlabil din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Girov, care ra proceda la intocmirea
door-rnrenta;iei pentru aotualizarea daiclor ciin inventar ul dcmeriului l)ublic al Conmnei Cirov;

Art. 3 Hot6r6rea adoptatZi va fi inaintate Consiliului Jude{ean Neamt in vederea
cenhalizirii gi comunicdrii cdtre Guvernul RomAniei, pentru completarea anexei Dr 33-
Comuna Girov- la Hotiir6rea Guvemului nr. 1356/2001, cu modificErile 9i complettrrile
ulterioare.

Art.4- Secretarul Comunei va comunica in copie prezenta hotbr6re:
Instituliei Prefectului judelului Neamt;
Primarului Comunei Girov;
Consiliului Judelean Neamt;
Biroului financiar contabil .
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