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HOTARAR E
privind atestarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei
Rebra, judetul Bistrita-Nasaud
Consiliul local al comunei Rebra , 1ntrunit 1n $edinta ordinara din data de
prezenta a. )) ... consilieri.

31.05. 2021 , 1n

Luand fn dezbatere :
- Referatul de aprobare nr. 111 din 11.02.2021 a Primarului comunei Rebra;
- Raportul de specialitate nr.112 din 11.02.2021;
- Declaratia pe propria raspundere a Secretarului general al comunei Rebra, cu nr. 113 din
11.02.2021;
- Procesul-Verbal nr. 202 din 11.02.2021 a Comisiei speciale de inventariere a domeniului
public $i privat al comunei Rebra;
- Referatul nr. 200 din 11.02.2021 a Compartimentului de urbanism, privind conformitatea
cu realitatea a bunurilor care urmeaza sa fie atestate la inventarul bunurilor care apartin
domeniului public al comunei Rebra;
- Adresa Primariei comunei Rebra nr. 203/11.02.2021 , catre Ministerului Dezvoltarii,
Lucrarilor Publice ~i Administratiei.
- Adresa MLPDA-23004/DPFBL-918/15.04.2021, a Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice
$i Administratiei, cu recomandarile necesare.
- Avizul favorabil al comisiei nr. 3 de specialitate a Consiliului local al comunei Rebra:
Jn conformitate cu:
- Hotararea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judetului BistritaNasaud, precum $i al municipiului, ora$elor ~i comunelor din judetul Bistrita-Nasaud, cu modificarile
si completarile ulterioare, Anexa nr. 38;
- Hotararea Consiliului Local Rebra nr. 17 din 30.08.1999 privind 1nsu$irea inventarul
bunurilor care fac parte din domeniului public al comunei Rebra, cu modificarile $i completarile
ulterioare ;
- Prevederile art. 6 alin (2) $i (3) lit. a ) $i c) ale Hotararii Guvernului nr. 392/2020 privind
aprobarea Normelor tehnice pentru 1ntocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul
public al comunelor ora$elor, municipiilor ~i judetelor.
In temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit ,,c", art.139 alin (1) $i (3) lit. g) ,art.196 alin.(1)
lit. "a" art. 198 alin. 1 ,art. 243 alin. (1) lit "a" $i 286 alin (4), art. 289 alin . 6) $i art. 607 alin.4)
privind Codul
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57 din 3 iulie 2019,
administrativ cu modificarile $i completarile ulterioare,

ROMANIA
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Art.1. Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniului public al comunei Rebra, rnSU$it prin
Hotararea nr. 17 din 30.08.1999 privind rnsu$irea
inventarul bunurilor care fac parte din
domeniului public al comunei Rebra cu modificarile $i completarile ulterioare , $i atestat 1n anexa
nr. 38 la Hotararea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judetului
Bistrita-Nasaud, precum $i a municipiilor, ora$elor $i comunelor din judetul Bistrita-Nasaud, cu
modificarile $i completarile ulterioare se modifica $i completeaza dupa cum urmeaza:
d)

Dupa sectiunea I "Bunuri imobile" se introducere o noua sectiune, sectiunea II "Bunuri
mobile" potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare".

e) Pozitia nr. 10 din seqiunea I- "Bunuri imobile", subseqiunea CLADIRI, se
renumeroteaza, devenind pozitia nr. 1 din Sectiunea II- "bunuri mobile",
f) La sectiunea I " Bunuri imobile", dupa pozitia nr. 9 se introduce o noua pozitie,
pozitia nr.10, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare".
Art.2. Cu ducerea la rndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputernice$te comisia
speciala de inventariere a domeniului public $i privat al comunei Rebra $i domnul Danci $tefan rn
calitate de primar comunei Rebra.
Art.3. Prezenta hotarare a fast adoptata de Consiliul local al comunei Rebra in $edinta
ordinara, cu respectarea prevederilor art.139, alin.(3) , lit. g) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, respectiv cu un numar de I l
voturi "pentru",
... ,," abtineri", _- - ,Jmpotriva" din numarul de consilieri in functie.
Art.4. Secretarul comunei Rebra va comunica prezenta hotarare cu:
Primarul comunei Rebra;
- Institutia Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud;
- Publicare pe pagina de internet ,www.primariarebra.ro, monitorul oficial local .
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