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JUDEŢUL ARAD  
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI INEU 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 93 
Din 29.06.2012 

 

Privind reconstituirea  comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al orașului Ineu și revocarea  Hotărârii nr. 

48/17.04.2009 
 

Consiliul local al oraşului Ineu intrunit in şedinţa ordinara in data de 

29.06.2012,ora 16.00,  

Având in vedere:  

-iniţiativa si expunerea de motive nr. 9.958/22.06.2012 a Primarului oraşului Ineu 

- jr. Călin - Ilie Abrudan; 

 -referatul nr. 9.957/22.06.2012 d-lui Faur Ioan consilier - Direcția economică din 

cadrul Primăriei orasului Ineu; 

               -prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si 

regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;    

            -prevederile alin .II, lit. (b) din Anexa la H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea 

Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 

public al comunelor ,oraselor , municipiilor si judetelor;  
 -prevederile H.C.L. nr. 48/17.04.2009 adoptata de Consiliul Local Ineu; 

           -avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Ineu; 

            In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica 

locala,republicata. 

 

 

HOTĂRĂŞTE:  
 

 

           Art.l. - Se reconstituie comisia speciala pentru intocmirea inventarului bunurilor 

care alcatuiesc domeniul public al orasului Ineu , in urmatoarea componenta: 

 

 

                     Presedinte : - jr. Călin - Ilie Abrudan –primarul orasului Ineu ; 

                     Membrii :   -  jr. Ancuța Rada – secretarul oraşului Ineu ;                            

                                             - ec. Adriana Străuț –director executiv Directia Economica ;   

                                       - ing. Radu Sima -  consilier Serviciul  Urbanism si    

                                                                    Amenajarea  Teritoriului 

                          

          Art.2. –  Comisia prevazuta la art.1 se va preocupa de inventarierea bunurilor care 

apartin sau urmeaza sa fie trecute in domeniul public al orasului Ineu. 



- Orice completari sau modificari aduse inventarului bunurilor care 

alcatuiesc domeniul public al orasului Ineu vor fi prezentate spre insusire 

Consiliului Local al orasului Ineu. 

 

 

          Art.3 -  Se revocă Hotărârea nr. 48/17.04.2009 adoptata de Consiliul Local Ineu. 

 
          Art. 4 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza 

presedintele comisiei si comunica cu:  

 

- Instituţia Prefectului-Judetul Arad ; 

- Primarul al oraşului Ineu; 

 -Membrii comisiei;  

 -Secretar;   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   CONTRASEMNEAZĂ, 
 IONEL ALB      SECRETAR, 
               ANCUŢA RADA 
 

 


