ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA BERISLĂVEŞTI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 48
Privitor la: modificarea Hotărârii nr. 20/1999 a Consiliului Local
Berislăveşti,care a stat la baza emiterii HG 1362/2001-Anexa nr. 16Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Berislăveşti,
Consiliul local al comunei Berislăveşti, întrunit în şedinţă
ordinară,in data de 25 septembrie 2015 ,la care participă un numar de 11 consilieri
din totalul de 11 consilieri in funcţie,
Văzând că domnul consilier Ivan Vasile a fost ales preşedinte de
şedinţă,
Luând in dezbatere expunerea de motive precum şi raportul de
specialitate înregistrat sub nr.5559 din 17 septembrie 2015 , prin care se propune
modificarea hotărârii nr. 20/1999, a Consiliului local Berislăveşti, privind
însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Berislăveşti, ca urmare a unor investiţii care au fost realizate pe drumurile
comunale Dc 15 si Dc 16 prin proiectul “Refacerea si modernizarea
infrastructurii rutiere afectate de inundaţii în anul 2010, DC 15 si DC 16 ,în
comuna Berislăveşti, judeţul Vâlcea”, precum şi completarea unor poziţii la
rubrica „elemente de identificare”
Având în vedere că bunurile cu care se modifică domeniul public nu
fac obiectul legilor fondului funciar şi nu fac nici obiectul vreunui litigiu aflat
pe rol în instanţele de judecată,
Ţinând cont de raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
local, precum şi de referatul de avizare al legalităţii, întocmit de către secretar,
favorabile,
În conformitate cu prevederile art. 21 al legii nr. 213/1998, privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare, precum si OG nr. 81/2003, aprobată prin legea nr. 493/2003, precum si
prevederile art. 38 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată cu modificările si completările ulterioare,
În temeiul art. 45, alin (1),din legea nr. 215/2001,privind administraţia
publică locală ,cu modificările si completările ulterioare,cu un nr. de 11 voturi
“pentru”, adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE
Art.1.- Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 20/1999 a Consiliului Local
Berislăveşti,care a stat la baza emiterii HG 1362/2001-Anexa nr. 16-Inventarul

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Berislăveşti, după cum
urmează:
La Secţiunea I –Bunuri imobile , se modifică:
a) poziţia nr. 18, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: Tehnice:
L=0,72 km, l=8m, intravilan, cu îmbrăcătura asfaltică, şanturi dalate = 1550 ml,
74 podeţe laterale, adresa: Comuna Berislăveşti, sat Scăueni, începe din din DJ
703 G, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: ”1.045.631”
b) poziţia nr.19 , coloana nr. 4 va avea următorul cuprins:Tehnice L=5,28
km, l = 8 ml, intravilan, cu îmbrăcătură asfaltică =2,28 km, balastat= 3km, şanţuri
dalate = 4840 ml, adresa Comuna Berislăveşti, satul Rădăcineşti, iar coloana 6 va
avea următorul cuprins:”3.311.164”
c) poziţia nr. 20 , coloana nr. 4 va avea următorul cuprins:Tehnice L =3,5
km, l =8 m , cu îmbrăcătură asfaltică = 3,26 km, balastat =0,24 km, şanţuti dalate
=3214 ml, adresa Comuna Berislăveşti, satul Berislăveşti, începe din drumul
judeţean 703 G iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “3.619.975”.
d) poziţia nr.54,coloana 4 se completeză cu : “provine din drumul judetean
DJ703 G”,
e) poziţia nr. 58,coloana 4 se completează cu : “provine din drumul
judetean DJ 703 G”,
f) poziţia nr.62 , coloana nr. 4 se completează cu : “provine din drumul
comunal DC 15”,
g) poziţia nr. 67,coloana 4 se completează cu : “provine din drumul
judeţean DJ 703 G”,
i) poziţia nr. 82, coloana 4 se completează cu : “provine din drumul
judeţean DJ 703 G”,
j) poziţia nr. 91,coloana 4 se completează cu : “provine din drumul
judeţean DJ 703G “.
Art.3.- Primarul comunei va lua măsuri pentru ducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri prin serviciile de specialitate, iar secretarul o va
aduce la cunoştiinţă publică prin afişare, si o va inainta Consiliului Judeţean
Vâlcea-Direcţiei Tehnice-Compartimentul Administrarea Domeniului Public si
Privat al judeţului, precum si Institutiei Prefectului ,in vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate.
Preşedinte de şedinţă,
Ivan Vasile

contrasemnează,
secretar,Cernea Maria

Berislăveşti, 25 septembrie 2015

