ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA FĂRCAȘELE
PRIMAR
Com.Fărcașele, jud.Olt
E-mail: primariafarcasele@yahoo.com

Tel: (+40) 0249 531302
Fax: (+40) 0249 531302

ANUNȚ
Primarul Comunei Fărcașele, în temeiul art.45 alin.(6) din Legea Administrației
Publice Locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a inițiat :
- proiectul de hotărâre referitor la însușirea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Fărcașele, județul Olt ;
Proiectul de hotărâre, va fi dezbătut în ședință publică, potrivit legii.
Orice persoană interesată, este invitată să depună : propunei, sugestii sau opinii cu
privire la proiectul de hotărâre, la registratura Primăriei comunei Fărcașele, în termen de 10 zile
de la publicare.
Proiectul de hotărâre însoțit de expunerea de motive, poate fi studiat și la avizierul
Primăriei comunei Fărcașele, sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere de la secretarul
comunei Fărcașele.
Ședința publică în care va fi dezbătut proiectul de hotărâre, va fi organizată și
anunțată în termenele prevăzute de lege.

Primarul Comunei Fărcașele,
Tudor Marin
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H O T Ă R Â R E
(PROIECT)
Referitor la: însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
Comunei Fărcașele, judeţul Olt

-

- Expunerea de motive a primarului comunei Fărcașele nr. 661 din 02.02.2018, cu
privire la susținerea proiectului de hotătâre;
- Raportul de specialitate nr. 662 din 02.02.2018, al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului, cu privire la susținerea proiectului de hotărâre;
- Raportul de avizare nr. 663 din 02.02.2018, al comisiei de specialitate pentru activități
social – culturale, învățământ, culte, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție
copii, activități sportive și de agrement, din cadrul Consiliului Local Fărcașele ;
- Raportul de avizare nr. 663 din 02.02.2018, al comisiei de specialitate pentru
administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice a
cetățenilor, din cadrul Consiliului Local Fărcașele ;
Raportul de avizare nr.663 din 02.02.2018 al comisiei pentru activităţi economicofinanciare, buget, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei Fărcașele,
servicii şi comerţ, programe de dezvoltare economico-socială, amenajarea teritoriului şi
urbanism, gospodarire comunală şi protecţia mediului.
- Prevederile art.19 alin.(1), art.20 alin.(1) și art.21 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.213/1998
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările
ulterioare;
- Hotârărea Guvernului nr.1355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Prevederile punctelor VI, VII, IX și X din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.548/1999
privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor ;
- Prevederile art.1 alin.(1) și art.7 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
- Dispoziţia Primarului comunei Fărcașele nr.484 din 13.11.2017, privind numirea Comisiei
speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei
Fărcașele, judeţul Olt;
- Procesul-verbal nr. 736 din 06.02.2018, al Comisiei speciale pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcașele;
- prevederile HCL nr. 23/28.05.2010 privind atribuirea denumirii străzilor din comuna
Fărcașele, jud. Olt;
- HCL nr.28/25.06.2010 privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei
Fărcașele, jud. Olt;

- Hotărârea Consiliului Local Fărcașele nr.23 din 21.04.2017, privind atribuire de noi
Denumiri unor străzi din comuna Fărcașele, judeţul Olt;
- Hotărârea Consiliului Local Fărcașele nr.24 din 21.04.2017, privind aprobarea completarii
Nomenclatorului Stradal al Comunei Fărcașele, judeţul Olt;
Raportul de evaluare din data de 19.07.2016 întocmit de Ilie Dragos Laurențiu –
Membru titular ANEVAR, legitimație nr.13284, a bunurilor aflate în domeniul public al Comunei
Fărcașele, Județul Olt;
- Prevederile art.36(2) lit.c), alin.5 lit.c), art.120 din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art.8, art.42 alin.4, art.43 si art.80 - art. 85 din Legea nr.24/2000 republicată, cu
modificările si completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative;
În temeiul art.45(3) ), art.115 alin.1 lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
PRIMARUL COMUNEI FĂRCAȘELE
PROPUNE :
Art.1. Se însuşeşte inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Fărcașele, judeţul Olt, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Imobilele înscrise în anexa la prezenta hotărâre nu fac obiectul unor cereri de
reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire depuse în temeiul actelor
normative cu caracter special privind fondul funciar respectiv cele care reglementeză regimul
juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 -22
decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul vreunui litigiu.
-

Art.3. Prezenta hotărâre se va face publică prin afişare şi se va comunica la:
Instituţia Prefectului – Judeţul Olt
Primarul comunei Fărcașele
Consiliul Judeţean Olt
Biroului contabilitate, impozite si taxe locale.
INIŢIATOR
PRIMAR,
Tudor Marin
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Nr.661 din 02.02.2018
EXPUNERE DE

MOTIVE

cu privire la: Însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Fărcașele, judeţul Olt

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică
și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, art.19 alin. (1) ,, Inventarul
bunurilor din domeniul public se întocmeste până la 31 decembrie 2017.,,
Având în vedere prevederile art.20 alin.(1) din același act normativ,
,,Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmește și se modifică, după caz, de
ministere, de celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și de
autoritățile administrației publice locale care au în administrare asemenea bunuri.,,
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ
– teritoriale se întocmește și se modifică , după caz, de comisii special constituite, conduse de
președinții consiliilor județene, de primarul general al municipiului București, de primarii unităților
administrativ - teritoriale, precum și de persoanele delegate de către aceștia.
Un astfel de inventar întocmit, se însușește de consiliul local respectiv, prin
hotărâre.
Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, sunt prevăzute şi aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr.548/1999. Prin acest act normativ, se reglementează modul unitar de
întocmire a inventarului bunurilor care pot alcătui domeniul public al comunelor.
Astfel, s-a constituit comisia specială pentru efectuarea inventarierii
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Fărcașele, care a procedat la inventarierea
acestora, constituită în baza Dispoziției primarului comunei Fărcașele nr.484 din 16.11.2017.
Având în vedere raportul compartimentului financiar – contabilitate din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Fărcașele, prin care se arată necesitatea
însușirii inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Fărcașele, s-a iniţiat
proiect de hotărâre cu privire la însusirea inventarului domeniului public al comunei Fărcașele.
Fată de cele precizate, supun analizei şi consultării cetăţenilor prezentul
proiect de hotărâre şi propun aprobarea acestuia în Consiliul Local al comunei Fărcașele.
INIŢIATOR
PRIMAR,
Tudor Marin
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Nr.662 din 02.02.2018

RAPORT
cu privire la : Însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Fărcașele, judeţul Olt
Având în vedere prevederile art.19 -21 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, inventarul
bunurilor din domeniul public se întocmește până la data de 31 decembrie 2017. Inventarul
bunurilor din domeniul public al statului se întocmește și se modifică, după caz, de ministere,
de celelalte organe de specialitate ale administrației publice locale care au în administrare
asemenea bunuri.
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ –
teritoriale se întocmește și se modifică, după caz, de comisii special constituite, conduse de
președinții consiliilor județene, de primarul general al municipiului București, de primarii unităților
administrativ – teritoriale, precum și de persoanele delegate de către aceștia și se însușesc de
consiliile județene, de Consiliul General al Municipiului București sau de consiliile locale.
De asemenea, Hotărârea Guvernului nr. 548/1999, privind aprobarea Normelor
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor,
orașelor, municipiilor și județelor, la punctele VII, VIII, IX ȘI X, consacră următoarele:
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunelor, orașelor sau
municipiilor va fi declarat și aprobat conform modelului din anexa 4 la prezentul act normativ.
La efectuarea inventarului comisiile speciale constituite vor avea în vedere metodologiile privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului imobiliar și a cadastrului rețel
elor edilitare în localități, aprobate prin ordinele commune ale ministrului lucrărilor publice și
amenajării teritoriului și președintelui Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie nr.
90/N/911/ - C.P. și, respectiv, nr. 91/N/912/ - C.P. din 2 iunie 1997, publicate în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 110 din 3 iunie 1997.
Pentru identificarea bunurilor ce constituie domeniul public al comunei au fost avute
în vedere și Normele privind organizarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul
ministrului finanțelor nr. 2.388 din 15 decembrie 1995, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 292 din 18 decembrie 1995. La punctual X , se arată că: inventarele se însușesc,
prin hotărâre, de către consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București,
și de către consiliile locale.
Prin Dispoziţia Primarului comunei Fărcașele nr.484 din 16.11.2018, s-a constituit
Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Fărcașele, judeţul Olt;
În urma inventarierii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei
Fărcașele, a fost încheiat procesul-verbal nr. 736 din 06.02.2018, al Comisiei speciale pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcașele, procesverbal înaintat compartimentului financiar – contabilitate, în vederea întocmirii raportului de
specialitate al compartimentului de resort, raport cu privire la susținerea proiectului de hotărâre,
privind însuțirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Fărcașele, în
Consiliul Local al Comunei Fărcașele;
Administrator Public,
Pârșoagă Valentin
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Nr. 663 din 02.02.2018
Comisia de specialitate pentru activităţi social – culturale, învățământ, culte,
sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii,
activități sportive și de agrement
Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul
RAPORT DE AVIZARE
al proiectului de hotărâre cu privire la :
Însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public
al comunei Fărcașele, judeţul Olt
Comisia de specialitate pentru activităţi social – culturale, învățământ, culte,
sănătate și familie muncă și protecție socială, protecție copii, activități sportive și de agrement
din cadrul Consiliului Local Fărcașele, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a
administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Consiliului local Fărcașele, întrunită în sedinţă, am analizat şi
discutat proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al Comunei Fărcașele, judeţul Olt şi am constatat urmatoarele :
-proiectul de hotărâre se încadrează în legislaţia în vigoare la această dată şi
a fost elaborat cu respectarea prevederilor legale.
-comisia mai constată că proiectul de hotărâre are la baza raportul
compartimentului financiar-contabilitate.
De asemenea la baza proiectului de hotărâre au stat o serie de acte
normative, prezentate în preambulul proiectului de hotărâre.
Proiectul de hotărâre corespunde cerinţelor actuale şi a fost elaborat conform
actelor normative de mai sus şi după o consultare prealabilă a organelor de specialitate, a unor
funcţionari publici şi comisiei de inventariere desemnată în acest sens la nivel de unitate.
Având în vedere că proiectul de hotărâre este iniţiat cu respectarea legislaţiei
în domeniu, comisia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma în care a
fost redactat, fără modificări şi adăugiri.
COMISIA DE SPECIALITATE,
1. CUNZET DORINA – preşedinte
2. CÎRSTEA FLOREA – secretar
3 DUINEA DAN
- membru
4. GRIGORIE MARIN – membru
5. POPA COSTICĂ - membru

____________________
___________________
____________________
____________________
_____________________
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Nr. 663 din 02.02.2018
Comisia de specialitate pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină,
apărarea ordinii și liniștii publice a cetățenilor
Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul
RAPORT DE AVIZARE
al proiectului de hotărâre cu privire la :
Însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public
al comunei Fărcașele, judeţul Olt
Comisia de specialitate pentru administrație publică locală, juridică și de
disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice a cetățenilor din cadrul Consiliului Local Fărcașele,
în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului
local Fărcașele, întrunită în sedinţă, am analizat şi discutat proiectul de hotărâre cu privire la
însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Fărcașele,
judeţul Olt şi am constatat urmatoarele :
-proiectul de hotărâre se încadrează în legislaţia în vigoare la această dată şi
a fost elaborat cu respectarea prevederilor legale.
-comisia mai constată că proiectul de hotărâre are la baza raportul
compartimentului financiar-contabilitate.
De asemenea la baza proiectului de hotărâre au stat o serie de acte
normative, prezentate în preambulul proiectului de hotărâre.
Proiectul de hotărâre corespunde cerinţelor actuale şi a fost elaborat conform
actelor normative de mai sus şi după o consultare prealabilă a organelor de specialitate, a unor
funcţionari publici şi comisiei de inventariere desemnată în acest sens la nivel de unitate.
Având în vedere că proiectul de hotărâre este iniţiat cu respectarea legislaţiei
în domeniu, comisia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma în care a
fost redactat, fără modificări şi adăugiri.
COMISIA DE SPECIALITATE,
1. TUDOR NICUȚĂ – preşedinte _________________
2. PĂTRU FERNANDO MIREL - secretar ________________
3 PĂSĂRICĂ STELIAN– membru ______________________
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Nr. 663 din 02.02.2018
Comisia pentru activităţi economico-financiare, buget, agricultură, administrarea domeniului public şi
privat al comunei Fărcașele, servicii şi comerţ, programe de dezvoltare economico-socială, amenajarea
teritoriului şi urbanism, gospodarire comunală şi protecţia mediului.

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul
RAPORT DE AVIZARE
al proiectului de hotărâre cu privire la :
Însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public
al comunei Fărcașele, judeţul Olt
Comisia pentru activităţi economico-financiare, buget, agricultură, administrarea domeniului
public şi privat al comunei Fărcașele, servicii şi comerţ, programe de dezvoltare economicosocială, amenajarea teritoriului şi urbanism, gospodarire comunală şi protecţia mediului, în
conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului
local Fărcașele, întrunită în sedinţă, am analizat şi discutat proiectul de hotărâre cu privire la
însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Fărcașele, judeţul Olt
şi am constatat urmatoarele :
-proiectul de hotărâre se încadrează în legislaţia în vigoare la această dată şi
a fost elaborat cu respectarea prevederilor legale.
-comisia mai constată că proiectul de hotărâre are la baza raportul
compartimentului financiar-contabilitate.
De asemenea la baza proiectului de hotărâre au stat o serie de acte
normative, prezentate în preambulul proiectului de hotărâre.
Proiectul de hotărâre corespunde cerinţelor actuale şi a fost elaborat conform
actelor normative de mai sus şi după o consultare prealabilă a organelor de specialitate, a unor
funcţionari publici şi comisiei de inventariere desemnată în acest sens la nivel de unitate.
Având în vedere că proiectul de hotărâre este iniţiat cu respectarea legislaţiei
în domeniu, comisia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma în care a
fost redactat, fără modificări şi adăugiri.
COMISIA DE SPECIALITATE:

1.
2.
3
4.
5.

CRĂCIUN OPREA – preşedinte __________________
MUNTEANU-MARINEL secretar __________________
VLADU LEON VIOREL- membru __________________
FLOREA GHEORGHE- membru ___________________
NICOLAE ION – membru
__________________
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H O T Ă R Â R E
Referitor la: însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
Comunei Fărcașele, judeţul Olt
Expunere de motive: Având în vedere prevederile art.20 alin.(1) din Legea nr.213/1998, privind
proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare , ,,Inventarul
bunurilor din domeniul public al statului se întocmește și se modifică, după caz, de ministere, de celelalte
organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și de autoritățile administrației publice
locale care au în administrare asemenea bunuri.,,
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ – teritoriale se
întocmește și se modifică , după caz, de comisii special constituite, conduse de președinții consiliilor
județene, de primarul general al municipiului București, de primarii unităților administrativ - teritoriale,
precum și de persoanele delegate de către aceștia.
Un astfel de inventar întocmit, se însușește de consiliul local respectiv, prin hotărâre.
Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, sunt prevăzute şi aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr.548/1999. Prin acest act normativ, se reglementează modul unitar de întocmire a inventarului
bunurilor care pot alcătui domeniul public al comunelor.

-

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Fărcașele nr. 661 din 02.02.2018, cu
privire la susținerea proiectului de hotătâre;
- Raportul de specialitate nr. 662 din 02.02.2018, al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului, cu privire la susținerea proiectului de hotărâre;
- Raportul de avizare nr. 663 din 02.02.2018, al comisiei de specialitate pentru activități
social – culturale, învățământ, culte, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii,
activități sportive și de agrement, din cadrul Consiliului Local Fărcașele ;
- Raportul de avizare nr. 663 din 02.02.2018, al comisiei de specialitate pentru
administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice a cetățenilor, din
cadrul Consiliului Local Fărcașele ;
Raportul de avizare nr.663 din 02.02.2018 al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
buget, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei Fărcașele, servicii şi comerţ,
programe de dezvoltare economico-socială, amenajarea teritoriului şi urbanism, gospodarire comunală
şi protecţia mediului.
- Prevederile art.19 alin.(1), art.20 alin.(1) și art.21 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.213/1998
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotârărea Guvernului nr.1355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi
al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile punctelor VI, VII, IX și X din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.548/1999 privind
aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor ;
- Prevederile art.1 alin.(1) și art.7 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- Dispoziţia Primarului comunei Fărcașele nr.484 din 13.11.2017, privind numirea Comisiei
speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcașele,
judeţul Olt;
- Procesul-verbal nr. 736 din 06.02.2018, al Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcașele;

- prevederile HCL nr. 23/28.05.2010 privind atribuirea denumirii străzilor din comuna
Fărcașele, jud. Olt;
- HCL nr.28/25.06.2010 privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Fărcașele, jud.
Olt;
- Hotărârea Consiliului Local Fărcașele nr.23 din 21.04.2017, privind atribuire de noi
Denumiri unor străzi din comuna Fărcașele, judeţul Olt;
- Hotărârea Consiliului Local Fărcașele nr.24 din 21.04.2017, privind aprobarea completarii
Nomenclatorului Stradal al Comunei Fărcașele, judeţul Olt;
- Raportul de evaluare din data de 19.07.2016 întocmit de Ilie Dragos Laurențiu – Membru titular
ANEVAR, legitimație nr.13284, a bunurilor aflate în domeniul public al Comunei Fărcașele, Județul Olt;
- Prevederile art.36(2) lit.c), alin.5 lit.c), art.120 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art.8, art.42 alin.4, art.43 si art.80 - art. 85 din Legea nr.24/2000 republicată, cu
modificările si completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative;
În temeiul art.45(3) ), art.115 alin.1 lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

CONSILIUL LOCAL FĂRCAȘELE
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se însuşeşte inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Fărcașele, judeţul Olt, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Imobilele înscrise în anexa la prezenta hotărâre nu fac obiectul unor cereri de
reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire depuse în temeiul actelor
normative cu caracter special privind fondul funciar respectiv cele care reglementeză regimul
juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 -22
decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul vreunui litigiu.
-

Art.3. Prezenta hotărâre se va face publică prin afişare şi se va comunica la:
Instituţia Prefectului – Judeţul Olt
Primarul comunei Fărcașele
Consiliul Judeţean Olt
Biroului contabilitate, impozite si taxe locale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Munteanu Marinel

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Hoară Cristina Marinela

Nr. 5 din 8 februarie 2018
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Fărcașele în ședința ordinară din data de 9
februarie 2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001, actualizată, cu un nr. de 13
voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din numărul total de 13 consilieri prezenți în ședință
Total
consilieri
Prezenți
Pentru
Împotrivă
Abțineri

13
13
13
0
0

