ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL
ALEXANDRU ODOBESCU
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
Cod 917007, comuna Alexandru Odobescu, jud. Călăraşi, România

cod fiscal : 3966281

HOTARARE
pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al comunei Alexandru Odobescu nr. 38 din 24.08.1999 privind inventarul
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Alexandru Odobescu, Judetul Călăraşi, cu modificările
şi completările ulterioare
Consiliul local Alexandru Odobescu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15.08.2020
Având în vedere:,
- expunerea de motive nr.4415/08.09.2020 a Primarului Comunei Alexandru Odobescu, judetul Călăraşi;
- referatul nr. 4414/08.09.2020 al domnisoareI Ilie Doinita consilier superior, prin care solicită modificarea elementelor de
indentificare şi situaţia juridică a unor bunuri din inventarul public al comunei Alexandru Odobescu, judeţul Călăraşi,
- referatul nr.4416/08.09.2020 întocmit de comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al comunei Alexandru Odobescu, judeţul Călăraşi;
- avizul comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia
mediului şi turism;
- prevederile art.3 alin.4, art. 18 a legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale Codului civil;
- prevederile Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, aprobate
prin H.G.R. nr. 548/1999, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Alexandru Odobescu, nr. 38/24.08.1999 cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările
ulterioare - republicată;
În temeiul art. 45, alin. 1 şi art. 45, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi
completările ulterioare - republicată .
HOTĂRĂŞTE
Art. I.. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Alexandru Odobescu nr. 38/24.08.1999 privind însuşirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Alexandru Odobescu, cu modificările şi completările ulterioare,
după cum urmează:
a)

La secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică:

-la pozitia nr.9 .1 ,coloana 3 va avea urmatorul cuprins:,, Cladire Camin Cultural+Biblioteca- sat Nicolae
Balcescu:Parter+etaj; suprafata construita =373 mp; suprafata totala 1.292 mp; Vecini: Nord - Costache Lazăr; Sud Strada Centrală; Est - Agapie Ştefan; Vest - Parc. ,coloana 5 va avea urmatorul cuprins:1.956.162,40 lei ,Iar coloana
6 va avea urmatorul cuprins:Hotararea Consiliului Local nr.38/24.08.1999; Cartea Funciara 21039/2013 , Proces
Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.4392/08.09.2020 si fisa de cont pentru operatiuni diverse.
Art. II. De îndeplinirea prevederilor prezentei răspund primarul comunei și compartimentul de contabilitate.
Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului şi Primarului care vor face demersuri pentru elaborarea şi
promovarea Hotărârii de Guvern de modificare a Anexei nr.7 la HGR. Nr.1349/2001 si tuturor celor interesați.
Preşedinte şedinţă,
Bordeianu Dumitru

Nr. 36
Adoptată la comuna Alexandru Odobescu
Astăzi 15.09.2020
Adoptată cu 10 voturi pentru , împotrivă nu , abţineri nu

Contrasemnează Secretar,
Ispas Vasile

.

EXPUNERE DE MOTIVE

Avand in vedere referatul nr.4414/08.09.2020 intocmit de domnisoara
Ilie Doinita consilier superior(contabil) prin care solicita modificarea valorii
”Cladirii Caminului Cultural Nicolae Balcesu”, ca urmare a procesului
verbal de receptive nr. 4392/08.09.2020, pentru investitia ”Modernizare
Camin Cultural din satul Nicolae Balcescu, comuna Alexandru
Odobescu, judetul Calarasi” La suma care se afla acum in evidentele
contabile de 3.282 lei , se adauga suma de 1.952.880,40 lei, cartea
funciara nr.21039/2013 si fisa de de cont cu operatiunile diverse propun
Consiliului local aprobarea hotararii de modificare la pozitia 9.1 din HCL
nr.38/1999.
08.09.2020

PRIMAR,
Niculae EREMIA

COMISIA SPECIALA PENTRU INTOCMIREA
INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC
DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ALEXANDRU ODOBESCU, JUDETUL
CALARASI
REFERAT
privind propunerea de modificare si completare a inventarului bunurilor care
apartin domeniului public al comunei Alexandru Odobescu, judetul Calarasi
Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Alexandru Odobescu,
judetul Calarasi a fost aprobat prin H.G. nr. 1349/2001 privind atestorea domeniului public a)
judetului Calarasi, precum si al municipiilor, oraselor si comonelor din judetul Calarasi, anexa nr.
7, hotarare aprobata in baza HCL nr. 38/1999 privind insusirea bunurilor care apartin domeniului
public al comunei Alexandru Odobescu, judetul Calarasi.
Avand in vedere ca la momentul intocmirii hotarariior mai sus mentionate nu exista o
baza de date care sa permita intocmirea unui inventar fidel din punct de vedere al identiflcarii si
suprafetclor bunurilor si ca in ultimi ani au fost date in folosinta multe obiective de investitii , este
necesara realizarea modificarii si completarii inventarului domeniului public al comunei
Alexandru Odobescu.
Din anul 2001 pana in prezent, inventarul domeniului public a suferit modificari in sensul
ca au fost dobandite bunuri publice, au fost intocmite masuratori cadastrale si lntabulari ale
dreptului de proprietate asupra unor bunuri publice au fost realizate diferite proiecte de
modernizare si renovare a diferitelor obiective.
In sensul celor prezentate mai sus, Comisia speciala pentru intocmirea inventarului bunurilor
care alcatulesc domeniul public al comunei Alexandru Odobescu, judetul Calarasi , constituita
prin H.C.L. nr. 23/28.03.2016 propune modificarea si completarea , anexei la HCL nr. 38/1999
privind insusirea bunurilor care apartin domeniului public al comunei Alexandru Odobescu,
judetul Calarasi astfel la Sectiunea ,,La secţiunea I „ Bunuri imobile” , Art. I.. Se aprobă
modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Alexandru Odobescu nr.
38/24.08.1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Alexandru Odobescu, judeţul Călăraşi, cu modificările și completările ulterioare, după
cum urmează:
La secţiunea I „ Bunuri imobile” ,se modifică astfel:
-la pozitia nr.9 .1 ,coloana 3 va avea urmatorul cuprins:,, Cladire Camin
Cultural+Biblioteca- sat Nicolae Balcescu:Parter+etaj; suprafata construita =373 mp; suprafata
totala 1.292 mp; Vecini: Nord - Costache Lazăr; Sud - Strada Centrală; Est - Agapie Ştefan;
Vest - Parc. ,coloana 5 va avea urmatorul cuprins:1.956.162,40 lei ,Iar coloana 6 va avea
urmatorul cuprins:Hotararea Consiliului Local nr.38/24.08.1999; Cartea Funciara 21039/2013 ,
Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.4392/08.09.2020 si fisa de cont pentru
operatiuni diverse.
Noile elemente au fost constatate in baza intocmirii masuratorilor cadastrale Cartea Funciara
21039/2013 , Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.4392/08.09.2020 si fisa de
cont pentru operatiuni diverse .
Presedinte,
Niculae EREMIA

Membrii,
Ispas Vasile
Ilie Doinita
Ignat Germina
Paul Ion

