
 
 

HOTĂRÂRE 

 

privind  aprobarea  inventarului bunurilor  ce aparțin  islazului , care face parte din  domeniul 

privat al comunei Daia 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

 

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 844 / 2015 

 --raportul  referentului agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia  

 comunei Daia  nr. 845/ 2015 

-raportul de avizare al comisiei  pentru administrarea domeniului public și privat al comunei 

Daia  și  juridice nr.1323 / 2015 

 -prevederile art.36(2)lit.,,.c,,,din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

 cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art.20(1)lit,,e,, din Lg.nr.273/2006 privind finanțele publice locale ,  cu modificările 

şi completările ulterioare 

 -prevederile art.4 din Lg.nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică , cu modificările 

 şi completările ulterioare 

 -prevederile art.6 , art.33 din Lg.nr.18/1991 -fondului funciar, republicată, cu modificările şi 

 completările ulterioare 

 -prevederile Lg.nr.82/1991-legea contabilității ,republicată, cu modificările şi completările 

 ulterioare 

 -prevederile  art.553, 555 din  Lg.nr.287/2009 Codul Civil republicată, cu modificările şi 

 completările ulterioare 

 -prevederile O.U.G. nr.34 /2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

 permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 
-prevederile art.6,alin.1,lit,,a,, art.9,alin.2,lit,,e,, din H.G. nr.401/2013 pentru aprobarea 

Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 

restituire, în  natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 

regimului comunist în  România 
 În temeiul art.45, alin.1, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 

 

 

H O T A R A Ş T E 

 



  Art.1.Se aprobă  inventarul bunurilor  ce aparțin  islazului , care face parte din  

 domeniul privat al comunei Daia  , conform anexei nr .1 , care face parte integrantă din 

 prezenta hotărâre . 

Art.2.Bunurile ce aparțin domeniului privat al comunei Daia vor fi evaluate de 

către experți autorizați , iar rezultatele evaluării vor fi înregistrate în contabilitate până 

la finele anului 2015. 

  Art.3. Se aprobă întabularea islazului  ce aparține domeniului privat al comunei 

 Daia . 
Art .4.Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către  viceprimarul comunei 

Daia și referentul agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia . 
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  Art.5.Pe data prezentei se revocă orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei 

 hotărâri. 

 

 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, 

TUDOR TUDORACHE    NICULINA CHIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAIA, 12. 03. 2015 

Nr. 13 

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11  voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului 

Local al comunai Daia 

 


