
 

 HOTĂRÂRE     
  modificarea și completarea H.C.L. nr. 24/29.04.2011 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

  

Având în vedere: 

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 3866 / 2012 

 -raportul viceprimarului  comunei Daia nr. 3869/ 2012 ; 

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

juridice nr. 4152 / 2012 
 -prevederile art.36, alin. 2, lit.,,c,,  din Lg.nr.215/ 2001 , republicată, cu modificările și completările 

 ulterioare   

 -prevederile Lg.nr.213/1998 privind proprietatea publică , cu modificările şi completările ulterioare 
 -prevederile Hotărârilor C.L.Daia nr.27/27.09.2001, nr.17/27.03.2003, nr.7/03.07.2008, 

 nr.43/27.11.2008 , nr.39/26.11.2009 

 -prevederile HCL Daia nr. 24/2011 privind însușirea  inventarului bunurilor care alcătuiesc 

 domeniul public al comunei Daia 
 -prevederile art.6 din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în  administraţia 

 publica și procesul-verbal nr.3870 / 2012    
   In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, 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. (1)Se aprobă  modificarea și completarea   H.C.L. nr. 24/29.04.2011   privind însușirea  

 inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Daia , după  cum urmează : 
 1.Poziția nr.8- se completează și se modifică după cum urmează : 
 ,, .După poziția nr. 8 se va introduce un nou rand , respective nr. 8 ^ 1 după urmează : 

  Poziția 8^ 1 , 

a) la coloana 1 ,, Nr.Crt.,, se adaugă un nou nr.crt. 8^1 

b)  la coloana 3 ,, Denumirea bunului ,, se adaugă încă o  cișmea ,, 2.  Cișmele publice-satul Plopșoru ,,   

c) la coloana 4 ,, Elemente de identificare  de adaugă :,,2. Comuna Daia, satul  Plopșoru 

Cișmea publică  situată la intersecția D.N.5 cu D.N.41 ,în tarla nr.35, în suprafață de 2.617 m.p.,, 

d) la coloana 6 ,,Valoarea de inventar ,,   se va înscrie ,, 1.465,, 00 lei,, 

       e) la coloana 7 ,,Situația juridică ,, se va înscrie ,, H.C.L.Daia nr..24/29.04.2011 și nr. 24 / 28.09. 2012 

  

  Art.2.Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul 

 comunei Daia , care va înainta prezenta hotărâre și Consiliului Județean Giurgiu. 

  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, 

 GEORGETA VOINEA    NICULINA CHIRAN 

 

 
 

DAIA, 28.09. 2012 

Nr. 24 

 

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

comunai Daia 


