
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL LUNCA ILVEI 

(Proiect) 

HOTARÂRE 

Pr iv ind completarea inventarului domeniului public al comunei Lunca l lve l,însu\it prin 
Hotărârea Consi liului Local nr. 10 din 27.08.1999, cu modificări le şi completările ulterioare 

Consiliul local al comunei Lunca llvei , întrunit în şedin\ă ordinară în data de 11 februarie 2019 în 
prezenta a __ consilieri din 13 în func\ie 

Având în vedere 

Expunerea de motive nr. 671 din 05.02.2019 a primarului comunei Lunca l lvei 
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Lunca llvei înregistrat sub nr. 672 din 05.02.2019 
În conformitate cu 
Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 10 din 27.08.1999 privind bunurile care apar\in 
domeniului public al comunei Lunca llvei 
Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 10 din 17.02.2009 privind completari la inventarul 
bunurilor care apar\in domeniului public al comunei Lunca l lvei 
Procesul verbal privind inventarierea bunurilor proprietate publică a comunei Lunca llvei 
Extrasul de Carte Funciară nr. 27721 , număr cadastral 27721 Lunca llvei, Strada Fabricii 
Prevederile art.3 alin.(1), alin (4), art.7 lit."b ",art.9 şi art. 21 alin (1) şi (2) din Legea nr.213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare; 
Prevederile Legii cadastrului şi publicită\ii imobiliare nr.7 /1996,republicată 
Prevederile art. 858 - 875 privind proprietatea publică, din noul Cod Civil; 
Prevederile art. li alin.2 lit c , art.VI şi X din Anexa nr.1 Normele tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
jude\elor, la Hotărârii Guvernului României nr. 548/1999 
Prevederile Hotărârii Guvernului României nr.418 din 28.04.2010 pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 905 /2002 privind atestarea domeniului public al jude\ului 
Bistri\a- Năsăud,precum şi a municipiului,oraşelor şi comunelor din judeţul Bistri\a- Năsăud, cu 
modificările şi completările ulterioare 
Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea 
şi duratele normale de func\ionare a mijloacelor fixe 




