
            ROMÂNIA 
   JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                             
    CONSILIUL LOCAL AL                       
   ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
   

HOTĂRÂRE 
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor imobile  

aparţinând domeniului privat al oraşului Căzăneşti  
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.23/27.09.2012 

 

  Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţă ordinară în data 
de 29 IUNIE 2020, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 3413 din 18.06.2020 al Primarului oraşului Căzăneşti; 
- Hotărârea Consiliului Local nr.24/26.02.2012 privind reactualizarea inventarului 

bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al oraşului Căzăneşti, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- procesul verbal al comisiei de inventariere nr.3410 din 18.06.2020; 
Examinând: 
- raportul responsabilului cu patrimoniu nr. 3414 din 18.06.2020; 
- avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului 

public şi privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului nr. 3573 
din 26.06.2020; 

În conformitate cu prevederile art.354 și art.357 alin.(4) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
         În temeiul art.139 alin.(3) lit.g) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Poziția nr.2 și nr.28 din inventarul bunurilor imobile aparţinând domeniului privat 
al oraşului Căzăneşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.23/27.09.2012 se modifică 
potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. După poziția nr.71 din inventarul bunurilor imobile aparţinând domeniului privat 
al oraşului Căzăneşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.23/27.09.2012 se introduc 6 
poziții noi, respectiv nr.72-77 potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.III. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primarului oraşului 
Căzăneşti căruia îi va fi comunicată prin grija secretarului general al localității. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                           Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                   Secretar General al UAT, 

                  STELIAN TRAIAN                                           OANCEA GEORGETA 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea absolută de voturi, astfel: 

13 voturi “pentru”, 0 voturi “contra”, 0 voturi ”abţinere” şi - nu au votat 
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