ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA HÂRTOP

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului bunurilor
care fac parte din domeniul public al comunei Hârtop, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea
nr. 23 din 23.06.2005, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul local al comunei Hârtop;
Având in vedere :
- Expunerea de motive prezentată de domnul Grădinariu Toader, primar al comunei Hârtop, judeţul
Suceava, înregistrată sub nr.35 din 7.01.2013;
- Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.36 din 7.01.2013;
- Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, înregistrat sub
nr.780 din 26.02.2013;
- prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
- dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului
Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) litera “c” si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Hârtop, judeţul Suceava,
înscris în Anexa la Hotărârea nr.23 din 23.06.2005, cu modificările şi completările ulterioare se completează
conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art.2. Primarul comunei şi compartimentul financiar-contabil vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri .

Preşedinte de şedinţă,
Brăneanu Vasile

Hârtop, 27.02.2013
Nr.3

Contrasemnează:
Secretarul comunei,
Costan Elena

Anexă
la Hotărârea nr. 3 din 27 februarie 2013
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA HÂRTOP
COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI
BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI HÂRTOP
Primarul comunei,
Grădinariu Toader
COMPLETĂRI
la Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Hârtop, judeţul Suceava,
înscris în Anexa la Hotărârea nr.23/23.06.2005, cu modificările şi completările ulterioare

Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

87.

1.3.7.3

Drum comunal

88.

1.3.7.3

Drum comunal

89.

1.3.7.3

Drum comunal

cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat
în satul Hârtop, comuna Hârtop, judeţul
Suceava, de la drum judeţean 208 C până la
Romaniuc Mihai, lungime: 500 m, lăţime: 5,5
m, suprafaţa: 2750 mp
cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat
în satul Hârtop, comuna Hârtop, judeţul
Suceava, de la Biserica Sf. Arhangheli până
la Cimitir, lungime: 337,54 m, lăţime: 4 m,
suprafaţa:1350,16 mp
cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat

Anul
dobândirii
sau după
caz al dării
în folosinţă
2012

Valoarea
de
inventar.
-mii lei-

2010

230,26

Hotărârea
consiliului local
nr.15 din
20.05.2009

2012

645,06

Hotărârea

852,26

Situaţia juridică
actuală/denumire
act proprietate
sau alte acte
doveditoare
Hotărârea
consiliului local
nr.20 din
31.05.2012

90.

1.3.7.3

Drum comunal

91.

1.6.4

Clădire
administrativă

92.

1.6.2.

Centru de
asistenţă după
programul
şcolar
tip "afterschool"

Preşedinte,
Primar, Grădinariu Toader

în satul Hârtop, comuna Hârtop, judeţul
Suceava, de la Ignat Ştefan până la Ignat
Vasile, lungime: 557 m, lăţime:
4 m,
suprafaţa: 2228 mp
cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat
în satul Hârtop, comuna Hârtop, judeţul
Suceava, de la Şcoala nr.2 Hârtop până la
Ionel Maria, lungime: 727 m, lăţime: 4 m,
suprafaţa: 2908 mp
situată în centrul satului Hârtop, comuna
Hârtop, judeţul Suceava, regim înălţime
parter şi etaj, suprafaţa construită:199,8 mp,
construită din cărămidă, acoperită cu tablă
tip ţiglă
situat în centrul satului Hârtop, comuna
Hârtop, judeţul Suceava, regim înălţime
demisol parţial şi parter, suprafaţa construită:
292,90 mp, construită din cărămidă, acoperită
cu tablă tip ţiglă, care cuprinde şi terase, în
suprafaţă de 15,15 mp, magazie de lemne, în
suprafaţă de 30 mp şi spaţiu de joacă
exterior, în suprafaţă de 70 mp

Membri:
Costan Elena
Nechifor Vasile
Apostol Alina
Nicoară Todor

consiliului local
nr.20 din
31.05.2012
2012

791

Hotărârea
consiliului local
nr.20 din
31.05.2012

2012

593,76

Hotărârea
consiliului local
nr.21 din
27.05.2010

2012

1100,49

Hotărârea
consiliului local
nr.20 din
31.05.2012

