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HOTARARE
c u PRIVIRE LA ÎNSUŞIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN
DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI OSICA DE SUS , JUDEŢUL OLT

Având în vedere:
- Legea nr:82/1991(r4)- Legea contabilităţii;
- Legea nr:227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificările şi completările
ulterioare;
- H.G. nr:2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe , cu modificările ulterioare ;
- Legea nr:273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr:18/1991(rl)-Legea fondului funciar , cu modificările si
completările ulterioare ;
- Legea 10/200 l(r2) privind regimul juridic al unor immobile preluate în
mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 ;
- Legea nr: 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de
restituire , în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada
regimului comunist în Rom ânia, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Raportul de evaluare nr: 1198/17.03.2017 al evaluatorului autorizat
SC”MAN SAN”SRL , înregistrat la Primăria Osica de Sus , sub nr.1221/20.03.2017;
- raportul compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului com unei;
- raportul de avizarea al comisiei de specialitate a consiliului lo cal;
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr: 19/2010 referitor
la atribuirea de denumiri străzilor din localitatea Osica de Sus , ale Hotărârii Consiliului
Local nr:20/2010 referitor la aprobarea Nomenclatorului Stradal al Comunei Osica de
Sus , jud. O lt, ca şi prevederile H.C.L. nr. 37/2014 privind trecerea din domeniul public
în domeniul privat a terenului în suprafaţă de 1.292 mp ;
In temeiul 36(2) ,lit.”c” coroborat cu art.122 şi a art.45(3) coroborat cu
a rt.ll5 (l) ,lit.b) din Legea Nr:215/200l(rl)-Legea administraţiei publice locale , cu
modificările şi completările ulterioare ,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OSICA DE SUS ,

ADOPTA PREZENTA HOTARARE:
A rt.l. Se însuşeşte Invantarul bunurilor care aparţin domeniului privat
al comunei OSICA DE SUS , Jud.OLT, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre .
Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri , Hotărârea
Consiliului Local nr:47 /2015 , îşi încetează aplicabilitatea .
Art.3. Imobilele înscrise în anexa la prezenta hotărâre nu fac obiectul
unor cereri de reconstituire a dreptului de propiretate privată sau de restituire , depuse în
temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar , respectiv cele care
reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul
vreunui litigiu .
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului comunei Osica de
Sus pentru aducere la îndeplinire , precum şi Instituţiei Prefectului-Judeţul O lt.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
C o n silir local, C on stan tin L IX A N D R U

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul com unei,

Nr : 16 / 31 martie 2017

NOTĂiPrezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, din totalul de
13 consilieri prezenţi.

