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HOTĂRÂREA NR. 64
DIN 15 SEPTEMBRIE 2015
Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Secusigiu nr. 52 din 28.12.2001 privind aprobarea
includerii în inventarul domeniului public al Comunei Secusigiu şi intabulării în cartea funciară a
drumurilor de exploatare care fac obiectul proiectului „REABILITARE RETEȘE STRADALE
EXISTENTE IN LOCALITATEA SECUSIGIU." - prin Măsura 322 - "Renovarea, dezvoltarea
satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populaţia rurala si punerea in valoare
a moştenirii rurale".
Consiliul Local SECUSIGIU, Judeţul Arad, întrunit în şedinţa extraordinară.
Având în vedere:
-Prevederile proiectului „Amenajare trotuare in comuna Secusigiu." - prin Măsura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de baza pentru economia si populaţia rurală și
punerea în valoare a moştenirii rurale".
-Situaţiile de lucrări, actele evidentei contabile ale investiţiei „REABILITARE
RETELESTRADALE EXISTENTE ÎN LOCALITATEA SECUSIGIU."
- compartimentului de specialitate al Primăriei Secusigiu;
-Raportul Comisiilor de specialitate al Consiliului Local Secusigiu, prin care se acorda aviz
favorabil proiectului de hotărâre;
-Prevederile inventarului domeniului public al Comunei Secusigiu.
-Prevederile art.39(l) , Iit.c. alin.(5) lit.c. art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001,modificata şi
completata,privind Administraţia publica locala,
-Numărul voturilor exprimate ale consilierilor 11 voturi „pentru,, astfel exprimat de către cei 11
consilieri prezenti, din totalul de 15 consilieri locali în funcţie,
În temeiul prevederilor art. 21, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, ale art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c, ale art. 45, alin. 3, din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată:
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.- Prin prezenta se aproba modificarea Hotărârii Consiliului Local Secusigiu nr.
52/2001 privind aprobarea includerii în inventarul domeniului public al Comunei Secusigiu şi intabulării
în cartea funciară a drumurilor de exploatare care fac obiectul proiectului „REABILITARE
RETELESTRADALE EXISTENTE ÎN LOCALITATEA SECUSIGIU" - prin Măsura 322 "Renovarea,
dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de baza pentru economia si populaţia rurala și punerea in
valoare a moştenirii rurale"., in sensul modificării valorii de inventar ale bunurilor care fac obiectul
investiţiei menţionate mai sus,conform Anexei, care face parte integranta din prezenta Hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul Comunei
Secusigiu.
Art.3.-Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Arad şi Consiliului Judeţean Arad.
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