
ROMANIA
JUDETUL MURT]S

CONSILIUL LOCAL AL t! lt\ Iil

fIOTARAITEA \r.3din09 nuarie 2019
ptivinl modiJicarea anexei la HCL Ernei nL8/2001 ptiyind invehtarului dofie iului

public al comunei Etnei, cu modificdri Si

Consiliul Local al comunei Ernei, judelul Murel, inrrunit in
data de 09.01.2019,

$edihla extraordinard de lucrLr din

Vez6nd Expunerea de motive a primar.ului comunei i nr.l93/09.01.2019, refemtul de
specialitate al Biroului fi nanciar-contabil, administrarea patrimoniul , impozite gitaxe, achizilii publice
gi investilii, resurse umane nr. I 94109.0 1.201 9,

ln conformitate cu prevederile Legii nr,2l311998 privind p ietatea public{ Si regimul juridic
al acesteia, cu modificarile li complettrrile ulterioare, precum Si a N elol Tehnice pentru intocmirea
inventarului bunurilor care alcetuiesc domeniul public al comunelor
aprobate prin HG nr.548/1999,

ora$elor, municipiilor qi judelelo.,

Avand'in vedere HCL Ernei nr.8/2001 pr.ivind insugirea i tarului bunurilor care fac parte din
precum giHG 964/2002 privind

l) lit."b" din Legea adminisrraliei
publice locale nr.2l512001, republicatd, cu modificerile $i e ulterioare,

HOTARE$TE

Art.I. Anexa la Hoterarea Consiliului Local Ernei nr.
bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Ernei, cu
se modifice dupe cum urmeazd:

La secfiunea I "Bunuri imobile", pozilia nr.313, la bunul i il "Teren de sport multifunclional
in Caluseri", coloana 6 "Valoarea de inventar" va avea urmdtorul cu

Art.II. Prezenta hotarere se comunice Institutiei Prefectului -
ins: 363067.18 lei.
udelul Mureg, primarului comunei

Ernei, Biroului financiar-contabil, administrarea patrimoniului, i te $i taxe, achizi(ii publice ti
investilii, resurse umane, precum qi Consiliului Judelean Mureg centralizare $i transmiterc catre
Cuvernul RomAniei, in baza art.21 alin.3 din Legea nr.2l3l1998 pri ind bunurile proprietate publicd.

domeniul public al comunei Ernei, cu modificeri ii completari ulte
atestarea domeniului public al judelului Murel,

In temeiul art.36 alin.(2) lir."c", aft.45, precum $i art.I l5 €

PRE$EDINTE DE $EDINTA,,,;'-.. id ri ,^)>
Mslnar Attila 1,, , - 'o

I privind insu$irea inventarului
fi cdrile Si completdrile ulterioare,

Contrasem eazi
SECR[TAR

Mihdly

e litur-i-o*


