
H O T Ă R Â R E A   NR. 49/2014
privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc

domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc

Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna,
Analizând  expunerea  de  motive  al  primarului  municipiului  Târgu  Secuiesc  privind

reorganizarea  comisiei  speciale  pentru  întocmirea  inventarului  bunurilor  care  alcătuiesc  domeniul
public al municipiului Târgu Secuiesc;

  Având în vedere prevederile  art.136 alin. (3) din Constituţie, ale art.21 şi pct.III  din anexa
Legii nr.213/1998  privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

 În conformitate cu dispoziţiile pct.II alin.(2) lit.b. din anexa nr.1 la Normele tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor
şi judeţelor aprobat prin H.G. nr.548/1999;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c , art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE

Art.1 .-  Se  reorganizează  comisia  specială  pentru  întocmirea  inventarului  bunurilor  care
alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc în următoarea componenţă:
               Preşedinte: Bokor Tiberiu, primar   

  Membrii:    Demeter Enikő, arhitect şef 
         Tóth Csilla Enikő, consilier juridic
         Bokor Erzsébet, referent superior

  Secretar:   Zátyi Andrei –Ludovic, secretarul municipiului Târgu Secuiesc
Art.2. -  Comisia specială  pentru   întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul

public  al  municipiului  Târgu  Secuiesc  va  avea  ca  atribuţie  reinventarierea  proprietăţii  publice  al
municipiului Târgu Secuiesc cu respectarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul  public al  comunelor,  oraşelor,  municipiilor  şi  judeţelor aprobat prin H.G.
nr.548/1999.

Art.3. -  Comisia specială  pentru   întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public  al  municipiului  Târgu  Secuiesc  îşi  va  desfăşura  activitatea   de  reinventariere  în  perioada
02.06.2014  - 01.09.2014.

Art.4 . - HCL nr. 61/2011 privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, se revocă.

Art.5. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează preşedintele Comisiei.
Târgu Secuiesc, la  22 mai 2014
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