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Pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului local nr.18/26.05.2009, privind 

modificarea anexei la Hotararea Consiliului local nr.14 din 10.07.2001 cu privire la 

aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei   

 

 

Consiliul Local al comunei  Ogra, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr.4365/24.10.2014,pentru modificarea si completarea Hotararii 

Consiliului local nr.18/26.05.2009, privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului local nr.14 

din 10.07.2001 cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 

comunei ; 

-Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 

- Hotararea Consiliului local Ogra  nr.18/26.05.2009, privind modificarea anexei la 

Hotararea Consiliului local nr.14 din 10.07.2001 cu privire la aprobarea inventarului bunurilor 

care alcatuiesc domeniul public al comunei; 

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.45 alin.(3) al Legii nr.215/2001, privind administratia publioca 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

Hotaraste: 

 

 Art.1 Anexa la Hotararea Consiliului local al comunei Ogra  nr.18/26.05.2009 privind 

modificarea anexei la Hotararea Consiliului local nr.14 din 10.07.2001 cu privire la aprobarea 

inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei, cu modificarile si completarile 

ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 

a) Sectiunea I- Bunuri imobile –pozitia 6 -Strada neasfaltata-,coloana (4)”Elemente de 

identificare” se modifica si va avea urmatorul cuprins:”Localitatea Ogra, top 1000, de 

la nr. administrativ 1-25, 431 -437, 103, imbracaminte din piatra, L=790 m, l=11 m” 

b) Sectiunea I- Bunuri imobile –pozitia 7-Strada neasfaltata-, coloana(4) „ Elemente de 

identificare” se modifica si va avea urmatorul cuprins:”Localitatea Ogra, top 137, de 

la nr.26 la nr.75, imbracaminte din piatra, L=923 m, l=10 m” 

c) Sectiunea I „Bunuri imobile”, se completeaza prin introducerea a trei pozitii noi, 

respectiv pozitiile nr. 197,198 si 199, conform anexei nr.1 la prezenta.. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incredinteaza Primarul 

comunei Ogra prin Biroul Financiar Contabil-Resurse Umane. 

Art.3 Prezenta hotarare se comunica Primarului comunei Ogra, Biroului Financiar 

Contabil-Resurse Umane si Institutiei Prefectului-Judetul Mures.  

 

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA,                           Contrasemneaza  

             Porumb Vasile                                              SECRETAR,                                 

                                                                      Crefelean Anicuta-Ramona 

 

          

  



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 


