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Nr. 46 fin 29 iunic 2017

privind modificarea Inventarului bunurilor cflfe alcdtuiesc

privat al comunei Tulnici, iudetul Vrancea

Consiliul local al comunei Tulnici, iudelul Vrancea, tntru

Sedinld ordinard lu data de 29 iunie 2017

- analizind raportul de specialitate nr. 3242 din 23 iunie 2017 in mit
de domnul Ju{ueanu Ionel-Cosmin, referent cadastru, din care
necesitatea modific[rii inventarului bunurilor care alcdtuiesc do
privat al comunei Tulnici, judetul Vrancea, expunerea de motive,
proiectul de hotirAre iniliat de Primarul comunei Tulnici;

- vdzfrnd raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezv Itare
economico - sociald, buget - finan{e, administrarea domeniului pu lic ai

iului,privat al comunei, agriculturd, gospodarie comunald, proteclia m
servicii gi come(.
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- avflnd in vedere prevederile Dispoziliei Primarului
decembrie 2016 privind nurnirea comisiei de inventariere a

qi imobile, a mijloacelor fixe gi a obiectelor de inventar ce
Tulnici, judetul Vrancea.

- in conformitate cu prevederile arl, 4 al Legii nr.
privind proprietatea public[ gi regimul juridic al acesteia, cu
completlril e ulterioare ;
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- urmare aprevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. I8lI991 - l

fondului funciar, republicat[, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

- in baza prevederilor art. 555 9i art. 556 din Legea nr. 28712
Codul Civil, cu modific[rile gi completdrile ulterioare;

- in urma prevederilor H.G. nr. 548
pentru intocmirea inventarului bunurilor
comunelor, oragelor, municipiilor qi

completirile ulterioare ;

din 1999, privind Normele te
care alcdtuiesc domeniul pub

judelelor, cu modificdril

- in temeiul art.
alin. (1), lit. b), art.
administrulia publica
ulterioare.

36, alin. (2) lit. ,,c", art.
ll7 9i ale art. 121 din
local6, republicat6, cu

4l , art. 45 alin. ( I ), art.
Legea nr.2l5l200I
modificdrile gi comple

HOTARA$TE:

Art I. Se modificd inventarul bunurilor care alcdtuiesc domeniul
al comunei Tulnici, judetul Vrancea, conform anexei nF. 1, care face
integrantd din prezenta hotdrAre.

Art. 2. Prevederile prezentei hotdrdri vor fi aduse la indeplini

Primarul Comunei Tulnici, jude{ul Vrancea, prin aparatul de speciali

comunicate celor interesafi, de Secretarul Comunei Tulnici, judeful V
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Consilier local,
Marian Miticd
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