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   HOT RÂREA NR. 13 

                                                                      din  28.02.2017 
privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alc tuiesc 

domeniul public al Ora ului imleu Silvaniei  
 
 

 Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul S laj, întrunit în şedinţ  public  în data de  28 
februarie 2017; 
 Având în vedere Expunerea de motive nr. 2313/2017 a Primarului oraşului Şimleu Silvaniei, Raportul 
de specialitate nr. 2314/2017 al Secretarului delegat, Avizul Comisiei Comisiei pentru programe de dezvoltare 
economic  şi social , buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultur , Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, administrarea domeniului public şi privat, realizarea lucr rilor publice, protecţia mediului, turism, conservarea 
monumentelor istorice şi arhitectur  i Avizul Comisiei juridice i de disciplin , administraţie public  local , 
ap rarea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorit ţilor ale Consiliului 
Local; 
          În baza prevederilor art. 21 alin.1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public  i regimul juridic al 
acesteia, cu modific rile i complet rile ulterioare, HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alc tuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor  şi ale art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 i alin. 9  din Legea nr. 215/2001; 
 În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicat , cu 
modific rile şi complet rile ulterioare, 
 

                     HOT R ŞTE: 
 
       Art.1. (1) Se aprob  constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alc tuiesc 
domeniul public al Ora ului imleu Silvaniei în urm toarea componenţ : 
 
             1.  URCA  SEPTIMIU C T LIN – primarul ora ului imleu Silvaniei  - preşedinte  
             2.  PETHO ALINA-MARIANA – secretar delegat – secretarul comisiei 
             3.  IGLEA LAURA-ANCA – director executiv – Direc ia Economic  – membru 
             4.  PER E ADINA  - arhitect- ef – Serviciul urbanism – membru  
             5.  PA CA LUMINI A-NICOLETA – ef birou – Biroul juridic – membru.     
  
                    (2)  Pentru îndeplinirea atribuţiilor cu care a fost învestit  prin lege, comisia special  prev zut  la 
alin. 1 va fi sprijinit  de c tre specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului i din subordinea 
Consiliului Local stabili i prin dispozi ia Primarului ora ului imleu Silvaniei. 
        Art.2.(1) Comisia special  prev zut  la art. 1 va întocmi inventarul bunurilor care alc tuiesc domeniul 
public al Ora ului imleu Silvaniei în conformitate cu prevederile HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alc tuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor. 
        (2)  Dup  întocmirea inventarului, acesta va fi însu it de Consiliul Local al ora ului imleu Silvaniei 
prin hot râre, va fi comunicat Consiliului Jude ean S laj urmând s  fie transmis Guvernului, pentru ca, prin 
hot râre, s  se ateste apartenenţa bunurilor la domeniul public de interes local. 



 
         Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hot râri se încredinţeaz  Primarul oraşului Şimleu Silvaniei, 
Direcţia Economic ,  Servicul urbanism, Biroul juridic  i Biroul cadastru. 
     Art.4. Prezenta hot râre poate fi atacat  la Tribunalul S laj în condiţiile Legii nr.554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modific rile şi complet rile ulterioare. 
          Art.5. Prezenta hot râre  se comunic  cu: 
                        - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei;     
                        - Prefectul Judeţului S laj; 
             - membrii comisiei speciale prev zute la art. 1; 
                        - Direcţia Economic ; 
                        - Serviciul urbanism; 
                        - Biroul cadastru; 
             - dosar hot râri. 
 
 
 
 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢ ,                                                       CONTRASEMNEAZ , 
                        OPREA MIHAI                                                                  SECRETAR DELEGAT,  
                                                   ALINA-MARIANA PETHO  
   

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


