ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA

Nr. 32/27.04.2022

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea trecerii unor imobile din domeniul privat al comunei Verguleasa,
judetul Olt, in domeniul public al acesteia
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA, JUDEŢUL OLT
Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.04.2022
Avand in vedere:
- Adresa Institutiei Prefectului judetului Olt nr. 23453/06.04.2022, inregistrata la Primaria
comunei Verguleasa sub nr. 2885/07.04.2022 prin care se restituie spre reanalizare Hotararea
Consilului Local Verguleasa nr. 23/29.03.2022 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al
bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al comunei Verguleasa, judetul Olt, motivat de faptul
ca unele imobile trebuiau sa se regaseasca in inventarul domeniului public al comunei;
- Hotararea Consilului Local Verguleasa nr. 23/29.03.2022 cu privire la aprobarea
inventarului actualizat al bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al comunei Verguleasa,
judetul Olt;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Verguleasa nr.10/29.03.2019, cu privire la
modificarea si completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Verguleasa , jud. Olt;
- Hotărârea de Guvern nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Proiectul de hotarare nr. 29/08.04.2022;
- Initiativa Primarului conform referatului de aprobare nr. 53/08.04.2022;
- Raportul de specialitate nr. 2947/08.04.2022
- Avizul favorabil nr. 8/21.04.2022 al comisiei de specialitate pe domenii de activitate
agricultură, amenajarea teritoriului si urbanismului, protecția mediului și turism, administrarea
domeniului public si privat al comunei, din cadrul Consiliului Local al Comunei Verguleasa ;
- Avizul favorabil nr. 21/21.04.2022, al Comisiei de specialitate pe domenii de activitate buget finante, dezvoltare economico-sociala, juridice și de disciplină, din cadrul Consiliului local Verguleasa;
- Prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, rerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica,
republicata;
- Anuntul nr. 55/08.04.2022, care atestă faptul că a fost respectată procedura prevăzută de art.7
din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 20 alin. (1) lit. e), art. 23 alin. (2) lit. d) si h) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 96 alin. (1), art. 129 alin. (1) si (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 286, art.
287 lit. b), art. 289, art. 290, art. 296 alin. (2), art. 354 alin. (1) si anexa 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se declara ca bunuri de uz si de interes public local, bunurile imobile cuprinse in Anexa
care face parte integranta din prezenta hotarare;
Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul privat al comunei Verguleasa, judetul Olt, in domeniul
public al acesteia, a imobilelor prevazute in Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se radiaza pozitiile nr. 13-20 si 76-77 din inventarul domeniului privat al comunei, aprobat
de Catre Consiliul Local Verguleasa prin Hotararea nr. 23/29.03.2022, procedandu-se la o noua
renumerotare a acestuia;
Art.4. Compartimentul financiar-contabil va proceda la inscrierea in contabilitate a modificarilor
prevazute la art. 2;
Art.5. Prezenta hotãrâre poate fi contestatã conform Legii nr.554/2004, privind contenciosul
administrativ;
Art.6. Prezenta hotărâre se va afisa public si se va transmite:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt,
- Primarului comunei Verguleasa si Compartimentului financiar – contabil, in vederea
ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
- consilieri locali aflati in functie – 11
- consilieri locali prezenti la sedinta – 11

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
SAFTA MARCEL

Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
CONSTANTIN BALMAU

