ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 17/29.02.2016
privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Frecatei,
judetul Tulcea
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal
constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei şi avizul comisiei
de specialitate a Consiliului Local.
Ţinând cont de prevederile:
- dispozițiile art. 6, art. 31 și 36 din Legea nr.18/1991, republicată, Legea fondului funciar;
- art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
- art. 553 din Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicat
- prevederile O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in
patrimoniul institutiilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 si a Regulamentului de inventariere a
patrimoniului dat in aplicarea acestei legi;
- dispozițiile art. 119 și art. 121 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată;
Luand in considerare memoriul tehnic si planul de amplasament si delimitare a imobilului –
teren in suprafata de 237 m.p. situat in T 35, P A 796, intravilan localitatea Telita, intocmite de
PFA Damianov Ciprian.
În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, art. 45 alin. (3) şi art. 115, alin. (1), lit. „b” din
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificata si completata ulterior,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 - Se aprobă completarea inventarului domeniului privat al comunei Frecăţei, prin
inventarierea terenului intravilan in suprafata de 237 m.p., situat in localitatea Telita, tarla 35,
parcela A 796, conform planului de amplasament si delimitare care face parte integrantă din
prezentul proiect de hotărâre.
Art. 2 - Prezentul proiect de hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Frecăţei, prefectului
judeţului Tulcea, compartimentului buget-contabilitate al comunei Frecăţei, compartimentului
registru agricol.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 13
consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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