R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA BOŢEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 37 / 2017
privind însuşirea propunerilor Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului de
completare a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Boțești,
judeţul Vaslui, atestat prin H.G. nr. 1361/2001, anexa nr. 18
Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei
Botesti, raportul de avizare al comisiei de specialitate, precum şi raportul compartimentului de
resort, precum şi Hotărârea Consiliului local Boțești nr. 35/2017 privind aprobarea cumpararii
terenului in suprafata de 1020 mp. situat in intravilanul satului Gugesti in vederea inființarii unui
centru medico-social în sat Gugești, comuna Boțești, județul Vaslui;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1361/2001 privind atestarea
domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Vaslui – anexa nr. 18;
Analizând dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile punctelor VI şi VII din Normele tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 548/1999;
În temeiul art. 36 alin. 1 şi 9, art. 45 alin. 3 şi art. 115 alin. 1 lit. “b” din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul local al comunei Botesti, judeţul Vaslui, întrunit în şedinţa de indată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se însuşesc propunerile Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului cu privire la
completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Boțești atestat prin
H.G. nr. 1361/2001, anexa nr. 18, potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul comunei Boțești va înainta Instituţiei Prefectului-judeţul Vaslui şi
Consiliului judeţean Vaslui documentaţia pentru atestarea domeniului public al comunei
Boțești.
Boţeşti, 13 septembrie 2017
Presedinte de sedinţă,
Consilier local, Lungu Catalin
Contrasemnează,
Secretar comuna Boţeşti,
Dîrlă Camelia

Nr. consilieri prezenti: __10___, din totalul de 11 consilieri in functie.
Nr. voturi „pentru”: __10____ . Nr. voturi „împotriva”: ___-__ . Nr. voturi „abtineri” : ___-___

