ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA SEIMENI
CONSILIUL LOCAL
Str. Principalǎ, nr. 95, Seimeni, jud. Constanta, tel/fax: 0241/239174, e-mail: primariaseimeni@yahoo.co.uk

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 71
privind îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa la HCL nr. 52/31.08.2021 privind
atestarea apartenenţei a unor bunuri în domeniul public al comunei Seimeni, judeţul Constanţa
Consiliul Local al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară din
data de __________.2021, având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 6001/12.10.2021 a primarului comunei Seimeni, în calitatea sa de
iniţiator;
- raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resport din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 6021/12.10.2021;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Seimeni;
Luând în considerare:
- procesul verbal înregistrat sub nr. 4972/05.08.2021 întocmit de către comisia de inventariere;
- art. 858 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare);
-prevederile H.G. nr. 392/22.05.2021 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, al oraselor, al
municipiilor si al judetelor;
- Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, 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 art. 129, alin. (2), lit. c), art. 286, alin. (4), art. 287, lit. b) şi art. 289, alin. (5) din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), lit. g) si art. 196, alin. (1), lit a) din Ordonanţa
de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – (1) Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul anexei la HCL nr.
52/31.08.2021 privind atestarea apartenenţei a unor bunuri în domeniul public al comunei
Seimeni, judeţul Constanţa, prin înlocuirea cu anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Celelalte prevederi ale HCL nr. 52/31.08.2021 sunt și rămân valabile.
Art. 2 – Primarul comunei Seimeni, cu sprijinul aparatului de specialitate, va asigura aducerea
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, realizând toate formalităţile de înregistrare contabilă şi
cadastrală, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa, împreună
cu toate documentele care au stat la baza adoptării; Primarului comunei Seimeni; Compartimentului
Cadastru si agricultura; Locuitorilor comunei Seimeni prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul
oficial al instituţiei.
Iniţiator, primar
Ṣerban Mitică

Avizat pentru legalitate,
Secretar general delegat al comunei,
Ciorbaru Maria Isabela
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Anexa la HCL nr. ____/__________________
LISTA BUNURILOR CARE COMPLETEAZĂ DOMENIUL PUBLIC
AL COMUNEI SEIMENI
Nr.
Crt.
1.

Categoria
terenului
Intravilan

Suprafata mp
Detalii obiectiv
29 mp,
in completare la suprafata de 378
mp din acte ( anexa nr. 58 din HG
nr. 904/2002 ),
Total suprafata = 407 mp
din localitatea Dunărea, str.
Pinilor, nr. 242 A, comuna
Seimeni, judetul Constanta
N- Str. Pinilor (IE 102892)
S- IE 102923
E- IE 102922
V- IE 102374

Inițiator,
ȘERBAN MITICĂ

Adresa
Loc. Dunărea,
str. Pinilor, nr.
242 A,
Comuna
Seimeni,
județul
Constanța

Anul
dobandirii
2018

Valoarea de
inventar
11.187,70

Avizează pentru legalitate,
Secretar general delegat,
Ciorbaru Maria Isabela

