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Nr.661 din 02.02.2018
EXPUNERE DE

MOTIVE

cu privire la: Însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Fărcașele, judeţul Olt

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică
și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, art.19 alin. (1) ,, Inventarul
bunurilor din domeniul public se întocmeste până la 31 decembrie 2017.,,
Având în vedere prevederile art.20 alin.(1) din același act normativ,
,,Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmește și se modifică, după caz, de
ministere, de celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și de
autoritățile administrației publice locale care au în administrare asemenea bunuri.,,
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ
– teritoriale se întocmește și se modifică , după caz, de comisii special constituite, conduse de
președinții consiliilor județene, de primarul general al municipiului București, de primarii unităților
administrativ - teritoriale, precum și de persoanele delegate de către aceștia.
Un astfel de inventar întocmit, se însușește de consiliul local respectiv, prin
hotărâre.
Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, sunt prevăzute şi aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr.548/1999. Prin acest act normativ, se reglementează modul unitar de
întocmire a inventarului bunurilor care pot alcătui domeniul public al comunelor.
Astfel, s-a constituit comisia specială pentru efectuarea inventarierii
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Fărcașele, care a procedat la inventarierea
acestora, constituită în baza Dispoziției primarului comunei Fărcașele nr.484 din 16.11.2017.
Având în vedere raportul compartimentului financiar – contabilitate din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Fărcașele, prin care se arată necesitatea
însușirii inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Fărcașele, s-a iniţiat
proiect de hotărâre cu privire la însusirea inventarului domeniului public al comunei Fărcașele.
Fată de cele precizate, supun analizei şi consultării cetăţenilor prezentul
proiect de hotărâre şi propun aprobarea acestuia în Consiliul Local al comunei Fărcașele.
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