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HOTARARE

Refeiitoare la: stabilirea termenului de actualizare a inventarului bunurilor ce apartin

domeniului public al municipiului Slatina

Consiliul Local al Municipiului Slatina, intrunit in 5edinta ordinard din data de 29.05.2020.

Avand in vedere:
- initiativa Primarului Municipiului Slatina, prin referatul de aprobare nr. 38255/28.05.2020;
- nota de fundamentare nr. 4962/28.05.2020 a Directiei Administrare Patrimoniu — Biroul Evidenta Domeniu

Public 5i Privat;
- raportul de specialitate nr.38288/28.05.2020 al Serviciului Juridic;
- inventarul bunurilor cc apartin domeniului public al municipiului Slatina, insu5it prin Hotarfirea Consiliului

Local al Municipiului Slatina nr. 66/1999 5i actualizat prin H.C.L. nr. 20/2006,atestat de Guvem prin Hotarfirea
1355/2001 — anexa 2, completata potrivit anexei la H.G. nr.1553/2009;
- prevederile art.289 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 5i completarile ulterioare.

• 
cu privire la Inventarierea bunurilor imobile din domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale;
- dispozitiile art. 3, art. 6 alin. 2 5i alin. 3 din H.G. nr. 392/2020 privind aprobarca Normelor Tchnice pentru
intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public 5i privat al comunelor, al ora5elor, al municipiilor
5i al judetelor:
- avizul favorabil al Comisiei juridice 5i de disciplina din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina;

In temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. c, 5i art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu prevederile art. 196
alin.(1) lit, a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 5i completarile ulterioare.

HOTARASTE:

Art. 1. - Se stabile5te un termen de 90 de zile de la data adoptarii prezentei hotarari, pentru actualizarea
inventarului bunurilor ce apartin domeniului public municipiului Slatina, in conformitate cu dispozitiile art. 289
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. cu modificarile 5i completasrile ulterioare. art. 6 alin. 2 5i alin.
3 din H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul public 5i privat al comunelor. al om5clor. al municipiilor 5i al judetelor.

Art. 2. - Actualizarea inventarului bunurilor cc apartin domeniului public al municipiului Slatina, se face de
comisia speciala de inventariere a domeniului public 5i privat al municipiului Slatina, numita prin Dispozitie a
Primarului Municipiului Slatina.

Art. 3. - Inventarul actualizat al bunurilor cc apartin domeniului public al municipiului Slatina, se va publica pe

• 
pagina de intemet a Primariei Municipiului Slatina in tennen de 15 zile de la data adoptarii de cane Consiliul
Local at Municipiului Slatina, a horararii de atestare a acestuia .

Art. 4. - Prezenta hotarare va fi comunicata:
- Institutiei Prefectului - Judetul Olt;
- Primarului Municipiului Slatina;
- Directiei Administrare Patrimoniu;
- Directiei Generale Economice.

Presedinte de se
TITA Dumitrel

Hotarfirea a fost
17 - cons' R.
3 - consilieri
20 - consilieri in functie.

Contrasemneaza,
Secretar general al municipiului Slatina

Mihai - Ion IDITA

„PENTRU".


