
 

 

HOTĂRÂRE 

 

  privind  modificarea și completarea Hotărârii nr.24/ 29.04.2011  privind  modificarea și  completarea 

Hotărârii nr.27/ 27.09.2001  privind însușirea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al comunei Daia 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.2591/ 2013 

-raportul   secretarului  comunei Daia nr. 2592 /2013 

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

nr.3038 / 2013 

-prevederile Lg.nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu 

modificările și completările ulterioare 

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

completările ulterioare   

-prevederile H.G.nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 

judeţelor și H.C.L.Daia nr. 
-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 ,  nr.24/ 29.04.2011 , nr.24/28.09.2012 , 
 -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.2593/2013 

-prevederile art. 59-61 din Lg.nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative , republicată,cu modificările şi completările ulterioare 
 In 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. (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 : 

 ,, .După poziția nr. 14 se va introduce  un nou rând   : 

  rândul  nr. 14 ^ 1 după urmează : 

  Poziția 14^ 1 , 

a) la coloana 1 ,, Nr.Crt.,, se adaugă un nou nr.crt. 14^1 

b)  la coloana 3 ,, Denumirea bunului ,, se adaugă   ,,1 42 Platforme colectare deșeuri Tip 4 -satul Daia și 

satul Plopșoru,,   

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

d) la coloana 6 ,,Valoarea de inventar ,,   se va înscrie ,, 189.158,768  lei,, 

e)  la coloana 7 ,,Situația juridică ,, se va înscrie ,, H.C.L.Daia nr..24/29.04.2011 și nr.26 / 31.07.2013 



Art.2. Pe data prezentei anexa nr.1 la Hotărârea C.L.Daia nr.24/ 29.04.2011 se modifică în mod 

 corespunzător . 

 -2- 

 

 Art.3.Valoarea de inventar  va  fi înregistrată în contabilitate până la finele anului 2013 . 

 Art.4.Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Daia și 

secretarul comunei Daia, care va înainta prezenta hotărâre la Consiliul Județean Giurgiu . 

  

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         CONTRASEMNEAZĂ,  SECRETAR  , 

  MARIN TUDORACHE                                       NICULINA CHIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DAIA, 31.07. 2013 

Nr.26 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8  voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al 

comunai Daia         

 


