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REA
NR.70 DIN 14 NOIEMBRIB 2018
IIO|tIA

privind modiJicarea Inventarului bunurilor cure aparlin domeniulu public
al comunei Tulnici, judetul Vrancea
Consiliul local al comunei Tulnici, judelul Vrancea, tntrunit tn
de tndatd Ia data de t4 noiembrie 20lg

- analiz0nd

raportul de specialitate nr. 6127 din 14 noiem e 2018
intocmit de domnul Ionagcu clementin-Iulian, din care rezultd n sitatea
modificdrii inventarului domeniului public al comunei Tulnici, judetul
Vrancea, expunerea de motive, c6t gi proiectul de hotdrdre ini{iat de imarul
comunei Tulnici;

' vdzind raportul de avizare al Comisiei pentru programe de d oltare
economico sociald, buget - finanfe, administrarea domeniului p blic ai

privat al comunei, agriculturd, gospod[rie comunald, protec{ia

iului,

servicii gi come(.

- in conformitate

cu prevederile Legii nr. 213 din

proprietatea publicd

gi regimul juridic al

completdrile ulterioare

;

1998,

acesteia, cu modifi

- in baza prevederilor arL 554, art. 555, art. 556 9i ale art. 858
Legea nr.28712009 - Codul Civil, cu modificdrile gi completdrile ulter

rivind

ile

9i

din

- in urma prevederilor H.G. nr. 548 din 1999, privind Normel tehnice
pentru intocmirea inven
ui bunurilor care alcdtuiesc domeniul blic al
comunelor, oragelor, munici iilor gi judelelor, cu modificdrile qi co
etdrile
ulterioare:

- in conformitate cu

i

nr. 908 din 22 auglst 2002, privind
domeniului public al jude{ul i Vrancea, precum gi ale municipiilor, o
lor gi
comunelor din jude(ul V
cu modific[rile gi complet[rile ulte ioare gi
blic al
ale Anexei 55 ,,Inven
bunurilor care aparfin domeniului
HCL nr.2612001:
comunei Tulnici", insugiti p

- in temeiul art. 36, al n. (2) lit. ,,c" , dft. 47, art. 45 alin. ( 1), rt. 1 15,
alin. (1), lit. b) ti ale arr. I 7 din Legea nr. 21512001 privind adm istraJia
publicd local[, republicat[,

modificirile gi complet[rile ulterioare,

TAR A
Art.

1. Se modificd In
al comunei Tulnici, confo
prezenta hot[rdre.

tarul bunurilor care aparfin domeniulu public,
td din
anexei nr. 7, care face perte inte

zenlei hotdrAri vor fi aduse la indepl nire de
Primarul Comunei Tulnici, ude(u1 Vrancea, prin aparatul de speci itate gi
Secretarul Comunei Tulnici, judelul V
comunicate celor interesali,

Art. 2. Prevederile
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Consilie,r local,
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