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PROIECT DE HOTĂRÂRE
vizând constituirea unei comisii 

pentru inventarierea, evaluarea i valorificarea bunurilor rezultate ș
din reabilitarea colii u a SeacăȘ Ș ț

Primarul comunei Raciu, jude  Dâmbovi a,ț ț
Având în vedere:

 solicitarea consilierului local Burtescu Aurică, înregistrată sub nr. 3632/25.07.2012 de
constituire a unei comisii de inventariere a bunurilor rezultate din reabilitarea coliiȘ

u a Seacă;Ș ț
 prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul

juridic al acesteia, precum şi prevederile Anexei nr. 1, pct. II,alin(2)  lit. (b) din HG
nr. 548/1999 privind Normele tehnice pentru întocmirea bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunelor, oraşelor şi municipiilor;

 prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, art. 36, alin. 4, lit. 4 i ale art. 122 din Legea nr.ș
215/2001, republicată, cu modificările i completările ulterioare;ș

 referatul secretarului comunei Raciu, înregistrat sub nr. 4061/20.08.2012;
În temeiul art. În temeiul art. 45, alin. 6 i art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001ș
privind  administra ia  publica  locala,  republicata,  cu  modificările  i  completărileț ș
ulterioare, propune următorul,

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă constituirea unei comisii pentru inventarierea, evaluarea i valorificareaș
bunurilor rezultate din reabilitarea colii u a Seacă, având următoarea componen ă:Ș Ș ț ț

 Voicu Nicolae – viceprimar: pre edinteș
 Isari Ionu  – director coala Raciu: membruț Ș
 Ghiga Alina – contabil Primăria Raciu: membru
 Burtescu Aurică – consilier local: membru
 Marinescu Sorin – consilier local: membru
 Bucur Simona – consilier local: membru

Art. 2 Bunurile rezultate din reabilitarea colii u a Seacă vor trece în domeniul privat alȘ Ș ț
comunei Raciu.
Art. 3 La finalizarea activită ii de inventariere i evaluare a bunurilor, comisia va înaintaț ș
spre aprobare un raport  Consiliului Local Raciu, raport în care vor fi făcute propuneri
vizând modul de valorificare a acestor bunuri. 
Art.  4  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  viceprimarul
comunei  Raciu  iar  pentru  aducerea acesteia  la  cuno tin a  persoanelor  i  institu iilorș ț ș ț
interesate se însărcinează secretarul comunei Raciu. 
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