ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA SOLONŢ
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea introducerii unei suprafețe de teren intravilan sat Solonț în
domeniul public al comunei Solonţ , identificată în teritoriul administrativ al
comunei Solonț, județul Bacău

Nr.13/14.02.2022
Primarul comunei Solont, judeţul Bacău,
Având în vedere:
 Necesitatea, oportunitatea și urgența , completării și actualizării cu situalia reală din
teren a invenatului bunurilor din domeniul public al comunei Solonț și declararea ca
bunuri de interes local a unei suprafețe de teren identificate în teritoriul administrativ
al comunei Solonț, județul Bacău.
 Raportul de aprobare al Primarului comunei Solont înregistrată sub numărul
826/14.02.2022, proiectul de hotărâre nr. 12/ 14.02.2022, raportul compartimentului de
specialitate al primarului comunei Solont înregistrat sub numărul 827/14.02.2022 si
avizele comisiilor de specialitate.
 Hotărârea Consiliului Local Solont nr. 22/27.10.1999 privind însuşirea domeniului
public al comunei Solont.
În temeiul prevederilor.
 Art.286 , anexa 4 pct.1 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,
 H.G. nr. 548/1999 privind aprobara Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor , municipiilor și
județelor,
 H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea normelor metodologice privind înregistrarea în
contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților
administrativ teritoriale,
 Art. 3 lit.a), art.5 lit.c), art.8 lit c) din Ordonanța nr.43/1997 privind regimul drumurilor
cu modificările și completările ulterioare,
 Art. 7 alin. 13 din Legea nr, nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică.
În temeiul art. 129 alin.2 lit.c) , ale art. 139 alin.3, art. 196 alin.1 lit a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ,
PROPUNE:
Art.1 Se aprobă introducerea în domeniului public al comunei Solonţ, judeţul Bacău, a unei
suprafețe de teren intravilan identificată în teritoriul adminsitrativ al comunei Solonț, conform
anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Se vor inainta documentatiile cadastrale anexe la prezenta hotarare, catre O.C.P.I. , in
vederea inscrierii in cartea funciara a comunei Solont a acestei suprafețe noi introduse, dupa
care se va initia procedura de atestare a inventarului domeniul public al comunei Solont.
Art.4 . Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului judeţului Bacău, Consiliului Judeţean
Bacău, Primarului comunei si va fi adusă la cunoştinţă publică de secretarul comunei, în
condiţiile legii.
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