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HOTARAREA NR. 32 DIN 24.11.2016
Privind modificarea pct. 8 din Inventarul domeniului public al comunei Roscani

Consiliul local al comunei Roșcani, judetul Iasi, intrunit in sedinta ordinara, astazi 24.11.2016,
Avand in vedere:
Propunerea primarului comunei Roscani jud. Iasi , facuta in conditiile art. 43. al. 1 teza a II a de
suplimentare a ordinii de zi , cu un nou punct , avand ca obiect modificarea pct. 8 din Inventarul bunurilor
imobile din domenriul public al comunei Roscani;
Faptul ca propunerea primarului comunei Roscani , a fost aprobata de membrii Consiliului Local
Roscani , in unanimtate cu 11 voturi pentru ;
Hotararea Cl Roscani nr. 24/2004 de aprobare a Inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului
public al comunei Roscani jud. Iasi ;
Anexa nr. 75 la Hotararea de Guvern nr. 48/2007 pentru modificarea si completarea HGR nr.
1354/2001 privind atestarea domeniului public al jud. Iasi precum si al municipiilor , oraselor si comunelor ;
Faptul ca , la pct. 8 din Anexa privind Inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului public al
comunei Roscani jud. Iasi, figureaza bunul imobil proprietate publica ,, Teren Gradinita Radeni ” , in suprafata
de 970 mp , situat in intravilanul satului Radeni comuna Roscani jud. Iasi , T 26 P728, 729 ;
Faptul ca identificarea cadastrala a terenului susmentionat s-a fcut in mod eronat, terenul Gradinitei
Radeni fiind situat in realitate in T 26 P 758 si 759 , intravilan sat Radeni comuna Roscani jud. Iasi ;
Planul cadastral al satului Radeni comuna Roscani jud. Iasi ;
Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , modificata si
completata ;
Prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completarile ulterioare;
În temeiul :
Prevederilor art.36 alin.(2) lit. “ c “ art.45 alin.(1) şi art. 115 alin. (1) lit. “ b “ din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă modificarea pct. 8 din Inventarul domeniului public al comunei Roscani , aprobat
prin Hotararea Consiliui Local Roscani nr. 24/2004 si HGR nr. 48/2007 pentru modificarea si completarea
HGR nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al jud. Iasi precum si al municipiilor , oraselor si
comunelor ,conform anexei nr.1 la prezenta hotarare .
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei
Roscani, judetul Iasi, prin aparatul de specialitate .
Art.3 Secretarul Primariei comunei Roscani , judeţul Iaşi, va comunica in copie prezenta hotarare
primarului, , compartimentului precum si Serviciului controlul legalitatii actelor si Contenciosului administrativ
din cadrul Institutiei Prefectului judetului Iasi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Consilier local :
VASILE Andronic

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI
MIHAELA Petcu

Adoptată în şedinţa din data de 24.11.2016, Cu un număr de 11 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abtineri din
numărul total de 11 consilieri în funcţie
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ANEXA NR.1 LA HOTARAREA NR. 32/24.11.2016

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN
DOMENIULUI PUBLC AL COMUNEI ROSCANI
-PUNCTUL 8 –
Nr. crt
Pozitie
in
Inventar
1
8

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

Elmente de identificare

1.2.2

Teren Gradinita
Radeni

S= 970 mp
T 26 , P 758 si 759

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Consilier local :
VASILE Andronic

Anul
dobandirii sau
dupa caz al
darii in
folosinta
2004

Valoarea de
inventar
(lei)

Situatia juridica actuala

2425

Proprietate publica a
comunei Roscani , in
administrarea Consiliului
Local Roscani conform
Hotararii Consiliului Local
Roscani nr. 24/2004

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI
MIHAELA Petcu

