
        

        

 

H O T A R A R E A 

NR.36 DIN  23 iulie 2015  

PRIVIND INSUSIREA DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI 

POMIRLA  
 

 
 În temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare 
luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei  Pomirla , în 
calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 74  din  02 iulie 2015  , 
calitate acordată de prevederile  art. 33 din legea nr. 393/2004 privind 
statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate 
la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

b) raportul comisiei de inventariere  ,  înregistrat sub nr. 75 
din 02 iulie 2015 ;   
 In conformitate  cu  prevederile art.21 alin. l si 2 din Legea 
nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia 
coroborate cu prevederile pct. II alin.2 lit. c, pct. VII si pct. X din 
Normele Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public  al comunelor, oraşelor, municipiilor si judeţelor, 
aprobate prin HG nr.548/1999, precum si Hotărârea Guvernului nr. 
377/2010  publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 306  din 11  mai 
2010  a fost atestat domeniul public al judeţului Botoşani, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani si  prevederile 
art.2 alin (1) din OG nr.81/2003 cu modificările si completările ulterioare 
privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul 
instituţiilor publice, 
 avand in vedereprevederileLegii nr 52/2003 , 
privindtransparentadecizionala in administratiapublica, 
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 luand in considerare  Rapoartele de avizare a comisiilor de 
specialitate:  
 Comisia pentru agricultura , activitati economico-financiare , 
amenajarea teritoriului si urbanism, protectectia mediului si turism, 
servicii si comert. 
 Comisia pentru administratia publica locala, juridica si  de  
disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, 
munca si protectie sociala,protectie copii .  
 Comisia pentru activitati culturale, culte, invatamant, sanatate si 
familie, tineret si sport, 
analizând dispoziţiile art.  36 alin. (2) lit. c), coroborat cu cele ale  art 
120 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POMIRLA,  adopta prezenta hotarare:  

 
 

 ART.1 - Consiliul Local al comunei  Pomîrla işi  însuşeşte 
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Pomîrla , 
judeţul Botoşani, dupa cum urmează : 

 - se completează inventarul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunei Pomîrla conform anexei nr 1 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART.2- Primarul comunei Pomirla , prin aparatul de specialitate va 
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarare. 
 ART.3- Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, 
Primarului comunei Pomirla , Prefectului judeţului Botosani  si Consiliului  
Judetean  Botosani si se aduce la cunoştinţă publică prin  afisare  la 
sediul primariei  precum şi prin publicarea pe pagina de internet la 
adresa www.pomarla.ro.  
 
 PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA, 
  CONSILIER,                                   SECRETARUL COMUNEI, 
  RODICA PUSCASU                          CORINA CHELARIU  
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