
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUDITI

    H O T Ă R Î R E
privind reactualizarea  inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public  de

interes local al comunei Sudiți

Consiliul local al comunei Sudiți judetul Ialomița,
Avînd in vedere:
Expunerea de motive la proiectul de hotărîre privind reactualizarea  inventaruluibunurilor
ce aparțin domeniului public  de interes local al comunei Sudiți,
Raportul  intocmit de comisia de intocmirea inventariere a  bunurilor ce alcătuiesc 
domeniul public al comunei;
Planul de amplasament și delimitare a imobilului, întocmit de autorizat OCPI,Rec Elta srl
În conformitate cu: 
Prevederile art. (3) alin.(4)  și  21 din  legea nr. 213/1998 privind regimul juridic  al 
proprietatii publice;
Prevederile art.1 și ale Anexei  la HG 2139/30.11.2004  ptr. aprobarea Catalogului 
privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările 
și completările ulterioare,
Prevederile anexei nr. 1,3 și 4 ale HG nr. 548/8.07.1999 privind  N. T. pentru intocmirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor,oraselor, 
municipiilor si judetelor;
Prevederile ar.14 alin.(4)  din OG 53/2002 privind Statutul UAT,
Prevederile HG 1353/27.12.2001 privind atestarea domeniului public al județului 
Ialomița și al municipiilor,orașelor și comuneilor din județul Ialomița,cu modificările 
aduse de HG 398/2.05.2012,
In temeiul:-prevederilor art.36,alin.(2)  lit.c, 45,119,120 și 122  din legea nr. 
215/23.04.2001 privind administratia publica locala,republicata,cu modificările și 
completările ulterioare,

H O T A R A S T E

  Art.1.-Anexa la hotărârea  nr. 21 din 26.07.1999 a Consiliului local al comunei 
Sudiţi, privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public  de interes local al 
comunei, astfel cum a fost modificată prin HCL nr. 12   din 28.03.2012    , se modifică la 
Secțiunea -Bunuri imobile,după cum  urmează:

1.-La poziția nr. 29, “Casa Agronomului”, coloana 4 „Elemente de identificare”, se 
modifică și va avea următorul cuprins: „ Suprafața  curte = 596  mp din care suprafață  
ocupată cu construcții,la sol construcții =245 mp ”.



Art.2.-Prezenta hotărâre ,adoptată cu respectarea art. 45 din legea nr. 215/2001,se 
comunică primarului  comunei,pentru  aducerea la indeplinire prin compartimentele 
subordonate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consilier, ANDREȘAN ELENA

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,jr.Vasile Ioana

Adoptata la Suditi,
Astazi, 26.09.2014
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