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" Hotilrirea nr.36 /2019
privind includerea in listele cuprinzand ,,Inventarul bunurilor din domeniul public al bomunei" a obiectivului de
investitie - Buldoexcavator MST 642 pentru Comuna Le{cani, jude{ul Iaqi

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrdrile
qedinlei ordinare din data de25.04.2019,

Avf,nd in vederel

- Proiectul de hotdrAre privind includerea in listele cuprinzAnd ,,Inventarul bunurilor din domeniul public al
comunei" a obiectivului de investilie - Buldoexcavator MST 642 pentru Comuna Letcani, judetul Iaqi, proiect
iniliat de viceprimarul comunei, domnul Tdrila Marcel, in temeiul dispoziliilor afi45 alin.(6) din Legea
nr. 27 5 1200 I privind administralia public locald, republicatd.

- Procesul verbal de receplie nr.500/17 .01.2019 av6nd ca obiect achizigie Buldoexcavator MST 642 PIus
cu echipamentele accesorii;

- Raportul nr.359912019 al compartimentului pentru achizilii publice qi investilii din cadrul prim5riei
Lelcam;

- avizul comisiei pentru activitatea in domeniul economic din cadrul consiliului local Lelcani pentru
proiectul de hotdr6re mai sus menfionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 qi 54 alin.(4) din Legea
nr. 21 5 12001 a administra{iei publice locale, republicatd;

- avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptirii prezentei hotdrdri al secretarului comunei Lelcani,
Irimila Vali-Claudia, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.|7J
lit."a" din Legea m.21512001 a administraliei publice locale, republicatS;

- prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizionald in administralia publicd local6;
examinind prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea ff. 21311998 privind

proprietatea public[ qi regimul juridic al acesteia; H.G. nr. 548115.07.1999 privind aprobarea Normelor
tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al comunelor, oraqelor,
municipiilor gi judelelor; circulara nr. 993ladml2009 a Ministerului Administraliei qi Internelor; Legea
27312006 privind finan{ele publice locale cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

In temeiul art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.21512001 privind administratia publica
locala, republicat[, cu modificdrile gi completdrile ulterioare

HOTARA$TE:

Art.1. Se aprob[ includerea in listele cuprinzAnd ,,InventziLrul bunurilor din domeniul public al comunei" a
obiectivului de investilie - Buldoexcavator MST 642 Plus cu echipamentele accesorii, cu valoarea totalb de

320.445,58lei, pentru Comuna Lelcani, judeful Iaqi, la pozilia 777 -anexa 1A - secfiunea I Bunuri imbbile ClSdiri,
construc!i i, investili i.



Art.2 Primarul, viceprimarul, compartimentul financiar contabil qi ajutoare de stat qi

compartimentul pentru administrarea patrimoniului din cadrul primdriei vor aduce la indeplinire prevederile
prezentei hotdrAri.

Art.3 Secretarul comunei va inainta un exemplar din prezenta hotdrdre primarului, viceprimarului,
compartimentuuil financiar contabil Ei ajutoare de stat qi compartimentului pentru administrarea
patrimoniului din cadrul primdriei, Consiliului Judetean Iagi gi Instituliei Prefectului Judelului Iaqi.

O copie a prezentei hotlr6ri va fi afiqatd la sediul consiliului local pentru a fi adusl la cunogtin(f, publicd.

Datd. astdzi: 25 .0 4.20 19
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