
OMĂNIA

ETUL BACAU

COMUNA URECHESTI

CONSILIUL LOCAL URECHESTI

HOTĂRÂREA nr 54

din data //•ogazoą)

privind modificarea, completarea si actualizarea listei de inventar a bunurilor
apartinand domeniul public al comunei Urechesti, jud Bacau

Consiliul Local al comunei Urechesti, județul Bacau, întrunit în ședință ;
Având în vedere :

Referatul de aprobare al primarului comunei Urechesti;
Raportul compartimentului de specialitate din cadrul primariei Urechesti;
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local ;
HCL nr.23/06.12.1999 privind Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al

comunei Urechesti, jud Bacau;
- Anexa 85 la Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al
județului Bacau, precum si a municipiilor, orașelor si comunelor din județul Bacau.

art 289 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Prevederile art. 37 din Legea . nr. 18/1991 privind fondul funciar;

În temeiul art. 129 alin.(9) lit. c), art. 139 alin.(l) și alin.(3) lit.f), cât și art.196,

alin.(l), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba modificarea, completarea si actualizarea listei de inventar a

domeniului public al comunei Urechesti, jud Bacau, respectiv a Anexei 85 la Hotărârea

Guvernului nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacau, precum si a

municipiilor, orașelor si comunelor din județul Bacau, conform anexelor 1 si 2 la prezenta

hotarare.
Art.2. Se atesta apartenenta la domeniul public al comunei Urechesti, judetul Bacau a

imobilelor, bunuri de uz si interes local, care nu au fost cuprinse in Anexa 85 la HG

1347/2001, asa cum sunt mentionate in Anexa 1 la prezenta hotarare.

Art.3. Pentru imobilele prevazute la Anexa 1, se vor infiinta noi pozitii, si vor fi

introduse in lista de inventar a domeniului public al comunei Urechesti, jud Bacau, atestata

prin HG 1347/2001, cu respectarea prevederilor art.289 din OUG 57/2019 privind Codul

Adminsitrativ.
Art.4. Consiliul Local Urechesti isi insuseste noile masuratori efectuate pentru

imobilele terenuri si constructii existente in Anexa 85 la HG 1347/2001, asa cum sunt

mentionate in Anexa 2 la prezenta hotarare.

Art.5. Se imputerniceste primarul comunei Urechesti, judetul Bacau, prin aparatul de

specialitate, cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Art.6. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului județul Bacau si

persoanelor interesate.
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