RoMANIA
JUDETUL
CLUJ
,
COMUNA BORSA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.16 din 28.03.2013
Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Bor~a a unei cladiri,
mijloc fix, Scoala Bor~a (veche), in scopul scoaterii din functiune, demolare, casare ~i
valorificarea materialului de constructii rezultat, in conditiile legii. Vanzarea
materialului de construire rezultat in urma prabu~irii din cauze naturale a
Scolii Ciurgaua~.
Consiliullocal

al comunei Bor~a , judetul Cluj, Intrunit In ~edinta extraordinarii din data

de 28.03.2013;
Avand in vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publicii ~i regimul
juridic al acesteia; HG nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului
bunurilor care alciituiesc domeniul public al comunelor, ora~elor, municipiilor ~i judetelor; HG
nr.1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea in contabilitate a
bunurilor care alciituiesc domeniul public al statu lui ~i al unitiitilor administrativ-teritoriale, Ordinul
nr.428/2007 pentru aprobarea Preciziirilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al
statului; OG nr.112/2000, aprobatii prin Legea nr. 24612001 pentru reglementarea procesului de
scoatere din functiune, casare ~i valorificare a active lor corporale care alciituiesc domeniul public al
statului ~i al unitiitilor administrativ-teritoriale;
Analizand proiectul de hotiirare initiat de ciitre primar prin care se aratii cii imobilele
respective se aflii intr-o avansatii stare de degradare, sunt priibu~ite din cauza intemperiilor,
~i
prezintii un real pericol de accidentare pentru cetiitenii care circulii prin zonele respective;
Aavizele comisiilor de specialitate ~i de raportul compartimentului de resort din cadrul
Consiliului local;
.
In temeiul prevederilor art.36, alin (2), lit.c ~i art. 45 alin (3) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale, republicatii;
HOTARA~TE:

Art.t.
Se aprobii trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Bor~a a cliidirii ~;coala
Bor~a (veche), in scopul scoaterii din functiune, demolare, cas are ~i valorificare a materialului de
constructii rezultat in urma priibu~irii, in conditiile legii.

Art.2.
Se aprobii vanzarea materialului de constructii rezultat In urma prbu~irii din cauze naturale a
Scolii Ciurgiiua~, comuna Bor~a, judo Cluj.
Art. 3.
Componenta Comisiilor de evaluare, licitatie ~i casare a cliidirii, vor fi numite prin dispozitie a
Primarului comunei Bor~a.
Art. 3. Sumele Incasate din valorificarea bunurilor casate , vor fi Ia.cute venit la bugetullocal.

Art. 4.
Cu ducerea la Indeplinire se Incredinteazii Primarul comunei Bor~a.

Art.S.
Prezenta hotiirare ~i inventarul actualizat ~i 'Insu~it se va inainta Institutiei Prefectului
judetului Cluj ~i Consiliului Judetean Cluj.
_
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Nr. consilieri - 11
consilieri prezenti - 11
.
11
votun pentru impotriva/abtineri - O.
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