ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Şaru
Dornei, judeţul Suceava, înscrise în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Şaru
Dornei nr.19 din 25.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul local al comunei Șaru Dornei, jud. Suceava,
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 7233 din 26.10.2020, al primarului comunei Șaru Dornei,
jud. Suceava;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 57 din 05.01.2021 din cadrul aparatului
propriu;
- raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie
comunală, protecţia mediului, turism, servicii şi comerţ, înregistrat cu nr. 400 din 25.01.2021;
- raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de
disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor
cetăţenilor, înregistrat cu nr. 401 din 25.01.2021;
- adresa Primăriei comunei Șaru Dornei nr. 7281 din 28.10.2020, înregistrată la
Ministerul Lucrărilor publice, Dezvoltării și Administrației, cu nr. 146185/29.10.2020,
transmisă în conformitate cu prevederile art. 289-Inventarierea bunurilor din domeniul public al
unităților administrativ-teritoriale, alin. (9) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019,
privind Codul administrativ, prin care s-a înaintat proiectul de hotărâre nr. 7234 din 26.10.2020
privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Şaru
Dornei, judeţul Suceava, înscrise în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Şaru
Dornei nr.19 din 25.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare, însoțit de documentația
aferentă, în vederea emiterii unui punct de vedere.
- prevederile art. 289 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public
al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Șaru Dornei nr. 6 din 15.01.2019
privind implicarea comunei Șaru Dornei, județul Suceava în proiectul denumit ”Dotarea
comunei Șaru Dornei, judeţul Suceava cu buldoexcavator multifuncţional pentru intervenții în
caz de urgență” în cadrul Măsurii M 2/6B ”Dezvoltarea satelor din teritoriul GAL Bazinul
Dornelor” - Strategia de dezvoltare locală a GAL Bazinul Dornelor;
- Contractul de finanțare nr. C1920074X212613505859/02.07.2019 pentru acordarea
ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală
2014-2020 și a actului adițional nr.1 la contract;

- Contractul de achiziție publică de produse privind „Dotarea Comunei Șaru Dornei,
Județul Suceava cu buldoexcavator multifuncțional pentru intervenții în caz de urgență” nr.
2216 din data 27.03.2020;
În temeiul art. 129 alin. 2 lit. c), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr.
57/2019 privind Codul Adminnistrativ, cu modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Șaru Dornei,
județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Șaru Dornei nr. 19
din 25.08.1999, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu o nouă secțiune,
Secțiunea a II-a ”Bunuri mobile”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Primarul comunei, prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va înainta Instituţiei Prefectului – Judeţul
Suceava pentru control şi legalitate.
Președinte de ședință,
Ionela PAȚA

Şaru Dornei, 27 ianuarie 2021.
Nr. 2.

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei,
Ştefan NEGREA

