
R O M Â N I A
J U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ A

    CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI    SUDIŢI

H O T Ă  R  Î  R  E
privind  înființarea   comisiei mixte de identificare a terenurilor din domeniul public și privat al 

comunei, ocupate abuziv

Consiliul local al  comunei Suditi judetul Ialomita,
Examinand:
Expunerea de motive la proiectul de hotărîre nr. 31 din 20.05.2014 ,privind înființarea unei 

comisii mixte de identificare a terenurilor din domeniul public și privat al comunei, ocupate abuziv,
Raportul întocmit de Camera de Conturi Ialomița, prin care se propune luara măsurilor de 

valorificare a tuturor bunurilor aparținînd dom.public/privat al comunei,
In conformitate cu:

In temeiul  art. 29  din OG 35/2002 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si 
functionare a Consiliilor locale,

In temeiul  art. 36 alin.(4) lit. a,  art. 45 alin. (2) lit. a  si 115  alin. (1) lit. b  din legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala, republicata,cu  modificarile si completarile ulterioare, 
adopta prezenta 

H O T Ă R Î R E

Art.1.-(1)Se constituie  comisa mixtă de identificare,analiză și verificare a terenurilor aparținînd 
domeniului public și privat al comunei, ocupate abuziv, avînd următoarea componență:.

1.-Crăciun Silviu-Mihail-viceprimar,
2.-Duicu Ionel-consilier local,.
3.-Florea Luca-Cristinel-consilier local
4.-Fotă Dumitru-consilier local,
5.-Lipoveanu Nicolae-referent,compart.financ-contabil  Primăria Sudiți.

(2) În vederea realizării mandatului, comisia va fi sprijinită de funcționarii publici din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului, compartiment  financiar-contabil și Compartiment agricol.

(3) Comisia va îndeplini obiectivele stabilite în perioada 01-30.08.2014. 
    (4) În ședința din luna septembrie  2014,comisia va prezenta   raportul intocmit in urma 
analizelor si verificarilor effectuate,care  va cuprinde  propuneri concrete  in domeniul supus verificarii.

Art.2.- Prezenta  hotărîre  se  comunică Instituției Prefectului pentru controlul legalității și 
primarului comunei, pentru aducerea la îndeplinire. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,DOBRIU DUMITRU

Contrasemnează,
Secretarul comunei,VASILE IOANA

Adoptată la Suditi,
Astăzi,29.05.2014
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