
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

SUDITI

H O T A R A R E

Privind actualizarea inventarelor bunurilor aparținînd domeniuuli privat al
comunei Sudiți

Consiliul local al comunei Suditi judetul Ialomita,
Examinand:
Expunerea de motive a primarului comunei,inregistrata la nr.;
Anexa nr. 1 la HCL nr.21  din 30.04.2015,
Raportul comisiei de administraare a bunurilor aparținînd domeniului public și privat al 
comunei,
Raportul comisiei de specialitate buget-finante din cadrul Consiliului local,
In conformitate cu:
 Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
Prevederile art.36 și 123 din legea nr. 215/23.04.2001 privind adm. publica locala,adoptă 
prezenta 

H O T A R Î R  E

Art.1.-(1)Anexa  la hotărîrea  nr. 21 din 30.04.2015 privind inventarul  bunurilor 
aparținînd domeniului privat  al comunei,se modifică după cum  urmează :

a-Se modifică  enunțul punctului  C-cu privire la suprafața de teren nepretabil pentru 
construcție locuințe, și care va avea următorul conținut:

“ Teren intravilan pentru construcție locuințe  , în suprafața de 71733 mp,sat 
Sudiți,cartier nou cimitir deal (compus din 64759  mp-cele 56 loturi ptr. construcții 
locuințe ,tarla 172/1 și suprafața de 9177 mp teren nepretabil pentru construcții locuințe –
poziția nr. 92)  „

b- la poziția nr. 91  coloana 2 denumirea bunului, se modifică  și va avea următorul 
cuprins:

Nr.
crt

Denumirea 
bunului

Elemente 
de 
identificare

Suprafața
mp

Anul 
dobîndirii/dării
în folosință

Valoare 
inventar 
(lei)

Situația 
juridică

91 Lot nr. 61 tarla 172/1 1000 1992 16869

c- pozițiiile  nr. 92 și  93, se cumulează , devenind poziția 92, astfel se modifică 
coloanele  nr.1,2,3,4,5,6, care va avea următorul cuprins:

Nr.
crt

Denumirea 
bunului

Elemente de 
identificare

Supra-0
fața mp

Anul 
dob/dării
în folos.

Valoare 
inventar 
(lei)

Situația 
juridică

92 lot nr. 62 Tarla 172/1 vecintți 9177 2011 120616



N-lot nr. 54-Lalu 
Ștefan,S-
str.Mînstirii,E-
str.Amurg,V-teren 
domeniul privat

(2)-Inventarul  bunurilor aparținînd domeniului privat  al comunei, cu modificările de 
mai sus, se renumerotează și cuprinde un număr de 172 poziții,   prezentat în anexa nr.1  
la prezentul proiect de  hotărîre.

 Art.2.-Prezenta hotărîre,adoptată cu respectarea art. 45 din lg. 215/2001,se înaintează
Instituției Prefectului pentru controlul legalității și primarului   comunei ,pentru aducerea 
la indeplinire prin compartimentele de specialitate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier , NEAGU IONEL

L.S._________________________

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,jr.Vasile Ioana

Adoptata la Suditi,
Astăzi,27.11.2015
Nr. 58
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