
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIROV

HOTARARE

ttr.-.{ oin 3o.o1.2oiI

Privind completarea lnvenlarului bunurilor care fac parte din domeniul public si privat al

Comunei Girov, judetul Neamt, inscris in Anexa nr. 33 la H.G. nr. 1356 / 2001, cu modificdrile si

completdrile ulterioare, precum si a inventarului bunurilor care fac parte din

domeniul privat al comunei Girov, judetul Neamt

Consiliul local al comunei Girov, judetul Neamt intrunit in sedinta;
Avand in vedere :

- Expunerea de motive, prezentata de domnul Vasile Ciubotaru, primarul comunei Girov,
judetul Neamt, Inregistrate cu nr. 776 din 22.01.2019:

- Referat al Biroului financiar contabil, din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Girov, judetul Neamt, inregistrat cu nr. 674 si 663 din 18.01.2019;
- Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Girov
- prevederile Legii nr. 21 3 / 1998 privind bunurile proprietate publicd, cu modificerile gi

completarile ulterioare si ale Hot6rarii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice
pentru intocmirea lnventarului bunurilor care alcetuiesc domeniul public al comunelor, oragelor,

municlplilor si judetelor;

- prevederile Hot5rarii Guvernului nr. 1356 / 2001 privind atestarea domeniului public al
judelului Neamt, precum si al municipiilor, oraEelor si comunelor din judelul Neamt, cu modificerile gi

compbterile ulterioare;
intemeiul art. 36, alin (2), lit. c) Si art.45 alin (1), din Legea administraliei publice locale nr.

21512001 , republicatd, cu modificdrile 9i completarile ulterioare,

HOTARAgTe:

Art. 1. Se aprobe completarea bunurilor care fac parte din domeniul public al Comunei Girov,
judelul Neamt, inscris in Anexa nr. 33 la HG nr. 1356 / 2001 , cu modificenb si completSrile ulterioare,
cu Modernizare iluminat public stradal in comuna Gjrov pe DN15 cu 2,10 km Turturesti si 0,85 km
Han Caciulesti-Pod Girov , conform Anexei nr.1 care face parte integrantd din prezenta hoterare.

Art. 2, Se aproba completarea bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Girov,
judetul Neamt, inscris in Anexei nr.2 cu Modernizare iluminat public stradal in comuna Girov cu

1,00km - Cartier Tinerel loc. Caciulesti, comuna Girov care face parte integranta din prezenta.

Art. 3. Primarul comunei Girov, prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire prevederile
prezentei hoterare.

PRESEDINTE SEDINTA,
Contrasemnez,

Secretar,
Dascalu Elena-Luminita
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GOMPLETARI
La lnventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Comunei Girov, judetul Neamt' inscris in

Anexa nr. 33 la HG nr. {356 r 2001, cu modificirile gi complet,irile ulterioaro

Codul de clasificare

1 .7 .1.2.

1 .7 .1.2.

PRE$EDINTE:

Vasile Ciubotaru

MEMBRI:

Dascalu El6na-Luminita

Letca Roxana-loana

Rusu Despina

Ciortan lrina

Retea de iluminal public
stadal aeriene cu stalpi
din belon aramt

DN15 Han Caciulesti-Pod
cirov cu 0,85 km

DN15 Turturesti cu 2.10 km
Retea de iluminat public

stadal aeriene cu stalpi
din beton'aratnt
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Situalia juridical
aduale / denumire,

act de proprietate sau

acte doveditoare



ANEXANR2

SITUATIA
JURIDICA
ACTUAI-A

CHIBE}TAX.UVASIT..E

MEMBRtrCOMISIE,

DASCAIU EIENA.LUMINITA
RUSUDESPINA
IETCAROXANA-IOANA
CIORTANruNA
NICACONSTANTIN


