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PRIMAR COMUNA VALEA LARGĂ

PROIECT DE HOTĂRÂRE
din 8 martie 2019
privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului public al
UAT comuna Valea Largă, judetul Mureș
Primarul comunei Valea Largă, judetul Mureș, Pădurean Beniamin
Având în vedere:
Expunerea de motive nr. 1982/8.03.2019 privind completarea inventarului
bunurilor care alcatuiesc domeniului public al comunei Valea Larga, judetul Mures
Prevederile art.3 alin.(4) şi art.21 alin.(1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind
bunurile proprietate publică,cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a
Normelor Tehnice pentru întocmirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, aprobate prin HGR nr.548/1999,
Temeiul art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul art. 45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată,
PROPUNE:
Art.1. Se aprobă completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al UAT Comuna Valea Largă, județul Mureș, prin completarea Anexei nr.2 la
Hotărârea Consiliului Local nr.7/8.03.2019 privind însușirea Inventarul bunurilor care fac
parte din domeniul public al comunei VALEA LARGA,judetul Mures, după cum
urmează:
Secțiunea I ,,BUNURI IMOBILE”: după poziția nr.18 se completează cu poziția
nr.19 după cum urmează:
-

Drum vicinal în comuna Valea Largă, coloana nr.4:Elemente de identificare: situat
în sat Valea Urieșului, pleacă de la Strada nr.1 înscrisă în Extras de Carte Funciară
numărul 50296 de la administrativ 14 până la Rezervor înmagazinare apă V=300
mc metalic existent pe terenul înscris în Extras de Carte Funciară nr.50375, cu
îmbrăcăminte de pămînt, L= 1040 m, S= 7280 mp,”, coloana 5: Anul dobândirii

sau dării în folosință: 1968, coloana 6: valoarea de inventar : 23598 , coloana 7:
Situația juridică actuală: Domeniul public al comunei Valea Largă, conform OG
nr.43/1997, art.8 și 22, administrator CL, conform Anexei nr.1 la prezenta
Hotărâre.
Art.2.Se aprobă însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
UAT Comuna Valea Largă, județul Mureș, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă
din prezenta Hotărâre.
Art.3.De îndeplinirea prevederilor prezentei Hotărâri răspunde primarul comunei.
Art.4.Prezenta Hotărâre se comunică Institutiei Prefectului Judetului Mureș,
Consiliului Judetean Mures și primarului, care vor face demersuri pentru elaborarea și
promovarea Hotărârii de Guvern de modificare a Anexei nr.90 la H.G. nr.964/2002.
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