
It' RoMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIROV

PRoIEcT DE xorAnARE
r)

Nr. \', din 30.0{.2019

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

Comunei Girov, jude{ul Neamt, Inscris in Anexa nr. 33 la H.G. nr. 1356 / 2001 , cu modificerib 9i
completirile ulterioare, precum si a inventarului bunurilor care fac parte din

domeniul privat al comunei Girov, judetul Neamt

Consiliul local al comunei Girov, judelul Neamt intrunit in sedinta;
Av6nd in vedere :

- Expunerea de motive, prezentate de domnul Vasile Ciubotaru, primarul comunei Girov,
judeful Neamt, inregistrati 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. 213 I 1998 privind bunurile proprietate public6, cu modificerile qi

completdrile ulterioare gi ale Hotararii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice
pentru intocmirea lnvenlarului bunurilor care abetuiesc domeniul public al comunelor, oragelor,
municipiilor si judelelor;

- prevederile Hotirdrii Guvernului nr. '1356 I 2001 privind atestarea domeniului public al
judetului Neamt, precum s,i al municipiilor, oragelor gi comunelor din judetul Neamt, cu modificarile $i

completirile ulterioare,
'intemeiul art.36, alin (2), lit. c) Si art.45 alin (1), din Legea administr4iei publice locale nr.

21512001 , republicatd, cu modificirile gi completdrile ulterioare,

HOTARAgTE:

Art. 1. Se aprobi mmpletarea bunurilor care fac parte din domeniul public al Comunei Girov,
judetul Neamt, inscris in Anexa nr. 33 la HG nr. '1356 / 2001, cu modificerile si completdrile ulterioare,

cu Modernizare iluminat public stradal in comuna Girov pe DN15 cu 2,10 km Turturesti si 0,85 km

Han Caciulesti-Pod Girov , conform Anexei nr.1 care face parte integranti din prezenta hoterera
- 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 pubiic stradal in comuna Girov cu

1,OOkm - Cartier Tineret loc. Caciulesti, comuna Girov care face parte integranta din prezenta.

Art. 3. Primarul comunei Girov, prin aparatul de speciaiitate, va duce la indeplinire prevederile

prezentei hotdrire.
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA GIROV

PRIMAR
Nr. 776 din 30.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotirdre privind completarea lnventarului bunurilor care fac parte

din domeniul public al Comunei Girov, judetul Neamt, inscris in Anexa nr. 33 la Hoterarea nr.

1356 12001, cu modificdrile si completarile ulterioare, precum si a inventarului bunurilor care
fac parte din domeniul privat al comunei Girov

Domnilor consilieri,

Condiliile de accesare a fondurilor prin MDRAPEF a proiectului" Jldodemizare iluminat
public stadal in comuna Girov , jud.Neamt", au necesitat emiterea mai multor hoiarari de
consiliul local.

ln prezent suntem in etapa de implementare a proiectului care are ca obiect:
a) Modernizare iluminat public stradal in crmuna Girov pe DN15 cu 2,'10 km Turturesti si 0,85 km

Han Caciulesti-Pod Girov care face parte din domeniul public al comunei Girov, jud.Neamt.

b) Modernizare iluminat public stradal in comuna Girov In cartierul Tineret din loc.Caciulesti cu 1,00

km, care face parte din domeniul public al comunei Girov, jud.Neamt.

Este necesard aprobarea prin hotdrare de Consiliu local a completirii lnventarului bunurilor
care fac parte din domeniul public al Comunei Girov, judelul Neamt, inscris in Anexa nr. 33 la
Hoterareala HG nr. 1356 12001, cu modificarile Si completarile ulterioare, precum si

completarea inventarului bunurilor care fac parte din domneiul privat al comunei Girov aprobat
conform HCL nr.38127 .04.2018 privind reactualizarea inventarului bunurilor ce apartin
domneiului privat al comunei Girov, jud.Neamt, pentru a putea intocmi dosarul de finantare.

Mentionam ca aceastd hotarare este parte componentd a dosarului de finantare pentru
obiectivul de investitii finantat prin MDMPEF "Modernizare iluminat public stadal in
comuna Girov , jud.Neamt".

Potrivit OUG w.2812013 din l0 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului na{ional de
dezvoltare 1ocal6, Contractul de finantare trebuie sd cuprindi alaturi de hotirArea Consiliului
local de modificare a lnventarului si dovada ci aceasta a fost supusi controlului de legalitate a
lnstituliei Prefectului Neamt, Qi ci asupra hotdririi nu s-a formulat acliune in contencios
administrativ-

Din motivele mai sus enunlate, supun aproberii dvs. proiectul de hotirAre pentru

completarea lnventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Comunei Girov, cu
rugimintea de a fi de acord si a-l vota in forma prezentata de initiator.

Vi mullumesc.
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ANEXA
RoMAN|A la HcL nr. din 30.01.2019
JUDETUL NEAMT
COMUNA GIROV
Comisia specialA pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcetuiesc domeniul public

COMPLETARI
La lnventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Comunei Girov, judelul Neamt, inscris in

Anexa nr. 33 la HG nr. {356 / 2001, cu modificirile gi compggl;r;1. ulterioare
SecliunGa l- Mijloace fixe

t." PRE$EDINTE:

Vasile Ciubotaru

MEMBRI:

Dascalu Elena-Luminita

Letca Roxana-loana

Rusu Despina

Ciortan lrina

Nr.
crt. Codul de clasificare

Denumirea bunului Elemente de identificare Anut
dob{n6;1ii

Valoare de
inventor
Mii lei

Situatia juridice

actuald / denumi
act de proprietate

acte doveditoar
o 1 2 .,

4 5 6

1 1 .7 .1.2.

Retea de iluminat public
stadal aeriene cu stalpi
din beton aramt

DN15 Turturesti cu 2,10 km 2019 372.152

2.

1 .7 .1.2.
Retea de iluminat public
stadal aeriene cu stalpi
din beton aramt

DN15 Han Caciulesti-Pod
Girov cu 0,85 km 2019 150.633

HCL nr. ..... /..
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Nr.
crt.

LOCAIITATEA SUPRAFATA
(M.P)

VALOAREDE
INVENTAR

SITL
JURI
ACTI

0. 1. ) J. 4. ,(
1_ 1.7.t.2 Cartier Tineret CACruLESTI lkm 1772t5 Eom

i --:

MEMBRII COMISIE,

DASCAIU ELENA.LUMINITA
RUSUDESPINA
IETCA ROXANA-IOANA
CIORTANIRINA
NICACONSTANTIN
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Judetut Neamt i

Comuna Girovr
Birou fi nanciar-contabilitate
Nr.663 din 1E.01.2019

.i

In conformitate cu prevederile:
- Hotararea Consiliului Local Girov

aprobarea ' inventarului bunurilor
itirl Neamt.

. 2139 12004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea
de functionare a miiloacelor fixe.

- Hotararea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice.,6
pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public all
comunelgr,, orgselor, municipiiloripiilor si judetelor si Legea nr. L8/1991, Irgea;

cu modificarile si completarile ulterioare.
al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale este

Referat de specialitate,

nr. 38 din 27.04.20L8 privind
ce apartin domeniului privat ali

este 1.7.1.2, iar numarul de ordine este 135, conform

Letca Rd

alcatuit:ilffi,Uunlri aflate in proprietatea lor si care nu fac parte din domeniul
publii, aldpt pentru care propunem spre analiza si aprobare urmatoarele:

r:

ffi

Completarea inventarului domeniului privat al Comunei Girov, prin
adaugarea ql kE retea de alimentare, de iluminat si linii de transport a energiei,

[.{ggi, comuna Girov, zona "Cartier Tineret Irgea 1.512003".,e
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JudetulNeamtt
Comuna Girov:
Birou fi nanciar-contabilitate
Nr.664 dtu 18.01.2019
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. :'t:ia"t?;; ., l_ "ata':'.: I Referat de specialitate,

r
Inventarul Qunurilor care apartin domeniului pubric ar comunei Girov ar

fost intoq .L-,in conformitate cu prevederilor lrgii m. 2l3ll99g privindl
bunuri,l€ffirietale publica si a Hotararii Guvernului nr. 5491L999 priulnO
aproba'i€:l$orrirelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care,
alcatuiesc:domeiriul public al comunelor , oraselor, municipiilor si judetelor. 

i

Avand in vedere prevederile legale mentionate mai sus, propunem spre,
f\t
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analiza si aprobare,, completarea domeniului public al Comunii Girov 
-cu,

Z trogs.og,%pJ91q de.alimentare, de iluminat si linii de transport a energieii

L.7.1.2. si numarul de ordine 1.2., conform anexei nr.

:

km;
Codul de clasificatie este
1.

Intocmit,

L,etca RoxCnh-Ioana4(
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