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                                                   PROIECT DE HOTĂRÂRE     

                                          nr.1532/11.07.2018 

pentru modificarea inventarului domeniului public al comunei Rus  

                      PRIMARUL COMUNEI RUS ,  

Având în vedere: 

- expunerea de motive  a primarului  nr. 1531/11.07.2018 și Proiectul de hotărâre inițiat de 

primarul Comunei Rus ; 

- raportul de specialitate întocmit de secretraul comunei și avizul comisiei de specialitate din cadrul 

consiliului local; 

- CF Rus nr.50220-  extras pentru informare ; 

- Hotărârea Consiliului Local Rus nr. 22/2004  privind inventarul bunurilor care  aparțin 

domeniului public al Comunei Rus;  

- Anexa 29 privind domenuiul public al Comunei Rus  care face parte integrantă  din Hotărârea 

Guvernului nr.966/2002  privind atestarea domeniului public al județului Sălaj , precum și al 

Municipiului Zalău, orașelor și comunelor din județul Sălaj, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Art. 36, alin.(2), litera „c” şi alin.(6), litera „a”, pct. 13 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 45, alin. 3 si art. 115 litera „b” din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, 

                                                                         PROPUN: 
              Art.1. Se aprobă  modificarea Anexei la HCL nr.22/2004  -  Inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al Comunei Rus, Secțiunea I.- Bunuri imobile, litera A. Construcții și 

terenuri aferente , poziția 1 ,  după cum urmează :             

Coloana 2 – Denumirea bunului , care va avea următorul conținut :  

,, Primaria si Căminul Cultural Rus  

   Anexe gospodaresti  

   Anexe gospodaresti  

   Teren aferent ” 

 Coloana 3 -  Elemente de identificare , care va avea următorul conținut : 

,, Suprafaţa construită: 472 mp 

   Suprafaţa construită:271 mp 

   Suprafaţa construită:191 mp 

   Suprafața: 5471 mp 

  Vecini: N – Valea Iepii 

               S – Pintea Livia 

               E – Ulita Curții 

               V – DJ108 S  ” 

Coloana 4 - Anul dobândirii, sau, după caz , al dării în folosinţă, care va avea următorul conținut : 

,, 1950 

 

   1890 

   1890 ” 
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  Coloana 5 -  Valoarea de inventar , care va avea următorul conținut : 

,, 825.000 lei 

    

     39.900 lei 

     28.100 lei 

    102.000 lei  ” 

    Coloana 6-  Starea juridică actuală ,  care va avea următorul conținut : 

,, HCL nr.22/2004 

   CF Rus nr.50220 ” 

 

 

              Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte dl. Alexandru PINTEA, 

primarul comunei Rus și d-na. Alina Letiția MÎNZAT ,contabil în cadrul comunei Rus. 

              Art.3. Din momentul intrării în vigoare a prezentei hotărâri , se revocă în totalitate HCL Rus 

nr.27/20018. 

              Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei , către : 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Sălaj; 

- Consiliul Județean Sălaj; 

- CRFIR  Satu Mare; 

- Dosar hotărâri și dosar ședință; 

- Primarul comunei; 

- Se aduce la cunoștință publică prin afișare și postare pe site: www.comunarus.ro . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INIȚIATOR,                                                                       AVIZAT pentru legalitate, 

PRIMAR,                                                                                  Secretarul comunei, 

ALEXANDRU PINTEA                                                           Ioan-Marian Bora 
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