
                   ROMÂNIA
       JUDEŢUL  BISTRIŢA - NÃSÃUD
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  MAIERU

H O T Ã R Â R E   
  privind completarea inventarului domeniului public al comunei Maieru aprobat prin Hotãrarea

Consiliului local al comunei Maieru nr.15 din 23.08.1999

         Consiliul local al  comunei Maieru întrunit în şedinţã  ordinarã;
         Având în vedere:
           -expunerea de motive a primarului nr.2746 din 25.08.2016 ;

 -raportul referentului de urbanism, nr.2747din 25.08.2016 ;
           -raportul comisiei de invatamant, urbanism, nr.2769 din 25.08.2016;
           -procesul  verbal  si  lista  de  inventariere  intocmite  de  Comisii  speciala  de
inventariere a domeniului public al comunei Maieru, nr.2748 din 25.08.2016 ;
           -prevederile Hotărâri Consiliului Local al comunei Maieru nr.15/1999 privind
insusirea inventarului domeniului public al comunei Maieru, modificata;

-prevederile art.27, art.28 alin (5), art.39 alin (1, 2, 3, 4) si ale art.40 alin (2,5,6,7)
din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, nr.7/1996, republicata ;

-prevederile art.3 alin(2) din Legea apelor nr.107/1996 reactualizata ;
Prevederile art.858-857 privind proprietatea publica, din noul Cod civil ;

           -prevederile art. 3 alin. 4, pct.III din Anexa nr.1 la Legea nr.213/1998 privind
proprietatea  publică  şi  regimul  juridic  al  acestuia,  cu  modificãrile  şi  completãrile
ulterioare ;
          -prevederile Hotărârii de Guvern nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor,
oraselor, municipiilor si judetelor, modificata;
         În  temeiul  prevederilor  art.36  alin.(2),  lit.  “c”  si  art.45  alin.(2)  din  Legea
nr.215/2001  privind  administraţia  publicã  localã,  republicata  cu  modificãrile  şi
completãrile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

            Art.1. - Se aproba completarea Hotãrârii nr.15/1999 a Consiliului Local al 
comunei Maieru privind insuşirea inventarului domenului public al comunei Maieru, cu 
un nou capitol “Vai, parauri – torente”, conform Anexei, care face parte integranta din 
prezenta hotarare.
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                 Art.2. - Imobilele cuprinse in prezenta hotarare nu fac obiectul unor cereri de 
reconstituire a dreptului de proprietate privata, sau de restituire, depuse in temeiul actelor
normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care reglementeaza 
regimul juridic al imobilelor preluate abuziv de statul roamn in perioada 6 martie 1945 – 
22 decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini si nu fac obiectul vreunui litigiu.
                  Art.3. - Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica prin publicare in 
Monitorul Oficial al judetului Bistrita-Nasaud.
                  Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Maieru si compartimentul financiar-contabil.
                  Art.5.-Hotãrârea  a fost adoptata cu un cvorum de 13 voturi „pentru” din 13 
consilieri prezenti, si se va comunica  de cãtre secretarul comunei Maieru cu:

        Primarul comunei Maieru;
        Compartimentul financiar –contabil   ;
        Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud;
        Institutia Prefectului - judeţul Bistriţa-Nãsãud.
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