
COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 15/2020 
Privind stabilirea perioadei de desfăşurare a activităţilor de actualizare a 

inventarului bunurilor ce compun domeniul public şi întocmirea inventarului 
bunurilor ce compun domeniul privat al Corn. Lădeşti 

Consiliul Local al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
publică ordinară din data de 24 decembrie 2020 la care participă un număr de 10 consilieri 
din totalul de 11 in funcţie ; . . 

Având ales ca preşedinte de şedinţă pe d-l consilier Ion LIXANDRU ; 
Luând în dezbatere. 

> referatul de aprobare nr.4209/15.12.2020 a proiectul de hotărâre iniţiat de 
primarul comunei privind stabilirea perioadei de desfăşurare a activităţilor de 
actualizare a inventarului bunurilor ce compun domeniul public şi întocmirea 
inventarului bunurilor ce compun domeniul privat al Corn. Lădeşti, 

> raportul de special i tate nr. 4210/15.12.2020.2020; 
> raportul comisiei de special i tate n r .1 . din cadrul Consi l iului Local Lădeşt i ; 

Ţinând cont de raportul de avizare a proiectului de hotărâre sub aspectul 
legalităţii, întocmit de secretarul comunei, înregistrat sub nr.4211/15.12.2020; 

In conformitate cu prevederile : 
> art.3. din Anexa la H G . nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice 

pentru întocmirea inventarului bunurilor ce compun domeniul public şi privat al 
comunelor.oraşelor, municipi i lor şi judeţelor; 

> art. 289 şi 357 din Ordonanţa de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art 139 alin. 1. şi 196 alin.(1) lit. a. din OU.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare cu un 
număr de 10 voturi pentru, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 . (1) în perioada 04.1 - 31.111.2021, se va proceda la actual izarea 
listei bunuri lor ce compun inventarul domeniului public al comunei , atestat prin 
H;G.R. nr .1362/2001, cu modifdicăr i le şi completări le ulterioare. 

(2) Primarul, va întocmi proiectul de hotărâre cu privire la actual izarea 
listei burilor ce compun inventarul domeniului public al comunei şi va solicita 
punctul de vedere ministerului cu atribuţii în domeniul administraţ iei publice cu 
privire la modif icări le propuse. 

(3) După obţinerea punctului de vedere prevăzut la alin.(2), proiectul de 
hotărâre va fi supus aprobări i consil iului local. 

Art.2. (1) în perioada 04.1 - 31.111.2021, se va proceda la întocmirea 
listei bunurilor ce compun inventarul domeniului privat a! comunei . 

(2) Primarul, va întocmi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
listei bunurilor ce compun inventarul domeniului privat ai comunei şi îl va supune 
aprobări i consil iului local. 



Art.3. Inventarierea bunurilor-ce compun domeniul public şi privat al comunei 
se va realiza de către o comisie constituită de către primar, prin dispoziţie, în componenţa 
prevăzută de H.G.R. nr.392/2020 

Art.4. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta 
hotărâre prin afişare la sediul Consiliului Local şi publicare pe site-ul oficial al comunei: 
www.primaria-iadesti.ro şi o va comunica Primarului comunei, Compartimentului 
contabilitate şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea ; 

Lădeşti, 24 decembrie 2020 

R/D/E.I./4 EX 
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http://www.primaria-iadesti.ro

