RoMÂNIA
]UDEŢUL srBIU
coMuNA TILIşOA
CONSILIUL LOCAL

HoTĂnÂREA

Nr56l2oL7

privind completarea inventarului bunurilor apaţinând domeniului
public al Comunei Tilişca
Consiliuĺ Local al Comunei Tilişca, întrunitînşedinţă ordinară publică, la data de 19
septembrie 2017,
Având învedere expunerea de motive a primarului nr. 153 din 19.09.2OI7, referatul nr.
152 din 19.09'2oI7 întocmit de către Primarul Comunei Til
şi avizul Comisiei pentru activităţi
economico-financiare,juridică, de disciplină, muncă şi prot socială, gospodăiire comunală,
Înbaza Hotărârilor Consiliului Local al Comůnei Tilişca nr I4l2OOt, I3;ŻOO7,35l2oo;,
36/2008, Ż9l20o9, 79l20L2, 42l2OĹ3, 22l2ol5, 6Ż120 82/2oI5, 2912016, 4tl2OL6 s)
5812016 privind completarea inventaruĺui bunurilor apaţ nd domeniului public al Comunei
Tilişca.
Având învedere inventarul bunurilor apartinând domeniului public al Comunei Tilisca
poz nr 6,
In conformitate cu:
- aft 59 şi art 64 din Legea nr 24ĺ2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea
actelor normative, republicatä,
- prevederile art 3 alin (4) şi pct III din Anexa la Legea nr. 2I3lI998 prĺvind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificări|e
şi cońpletările ulterioare)
- prevederile art VI, anexa 3 lit a) şi anexa 4 din HG
nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor
tehnice pentru întocmireainventaruluĺ bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor,
oraşelo1 municipiilor şijudeţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
In temeiul aľt. 36 alin (2) lit c) coroborat cu alin (5) lit c), art. 39 alin (2), art.45 alin
(3), aĺt. 115 alin (1) lit b), aft. 120 din Legea nr' 2tsiŻO01 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şĺcompletările uĺterioare,

HoTĂnĂŞTE:
Aft 1: Se aprobă modificarea inventarului bunurilor apaţinând domeniului public
al Comunei Tilişca aprobat şi modificat prin HCL nr I4l2OoI, I3lŻOo7,35/2oo8, 36/Ż008,
29l2o09, 79l20I2, 42/20L3, 22l2OI5, 6Ż12015, B2l2oL5, 29/2016, 4112016
şi 812016

astfel:
Poziţia nr 6: la coloana ''elemente de identificare", Va avea următorul cu prins "Rod nr
145' Cl construcţii administrative si social culturale su prafata construită la sol 200 mp ca min cultural, C2 constructii administrative si social cultu rale, suprafaţa construită la
sol 146 mp _ cămin cultural, teren aferent 763 mp,,,la co loana 'ţituaţia juridică actuală
- denumire act proprietate sau orice alt act doveditor" Va avea următorul cup n
\î
101246 (nr vechi 56), nr cadastral 101246 ( nr top 628lr, 629/r si 630lr),,.
J (lr 1,.
I

'r,,C a

Aft 2: Prezenta hotărâre se Va înaintaprin grija primarului comunei, Consiliului
Judeţean Sibiu pentru a efectua demersurile necesare pentru transmiterea
documentatiei învederea completări Anexei nr 59 din Hotărârea Guvernului nr
97812002 privind inventarul bunurilor apaţinând domeniului public al Comunei Tilişca.
Aft. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul şi
Secretarul Comunei.

Tilişca la 19 septembrie 2017
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