ROMANIA
JUDETUL TIMI$

coNsrLruL LocAL sAG

HOTARAREA
Nr.21 din28.03.2018
privind modificarea H.C.L $ag Nr. 64 din 12.10.2017
privind numirea Comisiei speciale pentru reactualizarea inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniului public al comunei $ag
Consiliul Local Sag, intrunit in sedinta ordinari din data de 28.03.2018.
AvAnd in vedere Referatul de aorobare cu nr. 2321121.03.2018 la Proiectul de hotarare
privind numirea Comisiei speciale oentru reactualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniului public al comunei Sag propus de Primarul comunei Sag , domnul Rogu Flavius - Alin
In conformitate cu prevederile.
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art. 91 alin. (1) lit. f) 9i ale art. 122 din Legea administratiei publice locale
21512001, republicatd, cu modificirile 9i completdrile ulterioare;

nr.

Legii privind normele de tehnica legislativd pentru elaborarea actelor normative nr.

24l2OO0, republicatd, cu modificirile gi completerile ulterioare;

an. 21 alin. (1) din Legea privind bunurile proprietate publicd nr. 213l1998, cu
modificerile si completerile ulterioare;
{rt. SS+, art.866 -"art.875 din Codul Civil cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;
pct.
din Anexa nr 1 la HotdrArea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea
Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul
public al comunelor, oragelor, municipiilor $i judetelor;
HotdrArii Guvernului nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind inregistrarea in qontabilitate a bunurilor care alcetuiesc domeniul public al
statului gi al unitdtilor adminrstrativ{eritoriale, cu modificdrile gi completerile
ulterioare;
Fiind indeplinite prevederile cuprinse in art. 44-45 9i art, 94-98 din Legea administraliei
publice locale ff.21512OO1, republicatS, cu modific5rile gi completirile ulterioare;
in temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin (1) lit c) din Legea administraliei publice locale
ff . 21512001, republicati, cu modificerile gi completirile ulterioare;
HOTARA$TE:
prevederile
Art. 1. Se modifici
art. 1 din H.C.L Sag nr. 6412017, care va avea urmdtorul
conlinut: Se numegte Comisia speciald pentru reactualizarea Inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniului public al comunei Sag, in urma inventarierii anuale a patrimoniului public
al comunei , in urmetoarea componentd:
Pregedinte.
- Primar al comunei Sag - Rosu Flavius - Alin;
Membri:
- Viceprimar - Luca Florin;
- Secretar UATC Sag - Nierges Petru;
- urbanism - Inspector - Ing. Bocan Milica;
- compartiment agricol -lnspector - David Daniel, secretar al comisiei;
- contabilitate - inspector - Cojocar Diana - Florina;
- taxe si impozite - inspector - Radu Maria.
(2) Secretariatul comisiei speciale constituitd conform alineatului (1) va fi asigurat de
cdtre compartimentul agricol.
Art. 2. Restul articolelor din H.C.L Sag N.6412017 rdmin neschimbate.
Art.3. Prezenta hotdr6re se comunice ;
Institutiei Prefectului Judetului Timis;
Membrrlor Comisiei:
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PRESEDINTE
LUCA FL

CONTRASEMilEAZA
SECRETAR.
NIERGES PETRU

