
     
HOTARÂRE 

privind însușirea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Daia , județul Giurgiu , 

reactualizat și reevaluat 

 
Având în vedere: 

-adresa Consiliului Județean Giurgiu nr.12282 / 2014 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 6758 /  2014 

-raportul   secretarului comunei Daia nr. 6759  / 2014 

-rapotul comisiei pentru  pentru administrarea domeniului public și privat al comunei Daia și juridice 

nr.7196 / 2014 

-prevederile art.36, alin. 2, lit.,,c,, art.119,120  din Lg.nr.215/ 2001 , republicată, cu modificările și 

completările ulterioare   

 -prevederile art.18-21  din Lg.nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

 acesteia, cu modificările și completările ulterioare 

-prevederile art. 5 din Lg.nr.18/1991 privind fondul funciar , republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

-prevederile art.554, titlul VI -proprietatea publică  din Lg. nr.287/ 2009 - Codul Civil republicată, cu 

modificările şi completările  ulterioare 

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

-prevederile O.G. nr.81/2003privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice , cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art.7 (2 ) din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica 

republicată și anunțul nr. 6775  / 2014 

-prevederile HG nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

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

-prevederile HCL Daia nr. 49 / 2014   privind  consituirea Comisiei  speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public comunei Daia 
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.Se însușește  inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Daia , reactualizat și 

reevaluat ,conform anexei  nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.2.Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către  primarul comunei  Daia și secretarul 

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

documentației Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în vederea atestării 

domeniului public al comunei Daia , județul  Giurgiu . 

 Art.3. Pe data prezentei se revoca orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei hotărâri . 
  

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, 

IORDACHE ILIE-FLORIN   NICULINA CHIRAN 

 

DAIA, 22 . 12. 2014 

Nr. 52 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai 

 Consiliului Local al comunei Daia , județul Giurgiu 

 


