
ROMANIA 
JUDETUL IALOMITA 
PRIMARIA COMUNEI MILOSESTI 
P R I M A R 

PROIECT   DE  HOTARARE   
privind reconstituirea  comisiei  speciale pentru intocmirea inventarului  bunurilor care 

alcatuiesc domeniul public al  comunei Milosesti  

Consiliul  local  Milosesti , judetul Ialomita 
Avand in vedere :
- prevederile  art. 21 alin. (1)  din  Legea  nr. 213 / 1998  privind bunurile proprietate 

publica , cu modificarile  si completarile ulterioare ;
-  prevederile  punctului II –(1) ,(2) ,lit. c) 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,cu modificarile si completarile ulterioare ;

-  prevederile  H.G.nr. 2139 / 2004 pentru aprobarea  Catalogului  privind clasificarea  si 
duratele normale de  functionare  a jijloacelor fixe , cu modificarile si completarile ulterioare;

-  prevederile O.G. nr. 81 / 2003  privind  reevaluarea  si amortizarea  activelor  fixe  aflate 
in patrimoniul  institutiilor publice , cu modificarile si completarile ulterioare ;

-  prevederile OMF  nr. 3471/2008 pentru  aprobarea  Normelor metodologice  privind 
reevaluarea  si amortizarea activelor fixe  corporale aflate in patrimonial  institutiilor publice ;

Examinand :
- expunerea de motive a  primarului , nr.     ;
- referatul secretarului comunei , nr.   ;
-     raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget finante, 

administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  si urbanism,agricultură , 
comert , nr. ;

-    raportul comisiei pentru invătământ , sănătate  si familie , activităţi social – culturale, 
culte , muncă si protectie socială ,protecţie copii , tineret si sport, nr.  ;

-   raportul comisiei  juridice , pentru protecţie mediu si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice , nr. ;

In temeiul art. 36-(9),  art. 45   alin.(3) , art. 115  alin.(1) , lit.b) din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica locala, republicata in anul 2007, cu modificarile  si completarile 
ulterioare  

H O T A R A S T E  : 

Art.1  Se reconstituie comisia  speciala  pentru  intocmirea inventarului bunurilor care 
alcatuiesc domeniul  public  al  comunei  Milosesti  in urmatoarea componenta :                        
                                 1.  Chitoiu Nelu   – primarul comunei Milosesti = presedinte  ; 

         2.  Jipa  Eugenia   – secretar comuna  =  secretar   ;
         3.  Draghici Geta   -  inspector contabil   =membru  ; 
         4.  Ciobotaru Stela – inspector  agricol  = membru; 
         5.  Ciobotaru Horia – inspector  cu atributii in domeniul  urbanismului si 

amenajarii teritoriului  = membru .                      
            Art.2.  – (1) Comisia prevazuta la art.1  se va preocupa  de inventarierea bunurilor care 
apartin sau urmeaza sa fie trecute in domeniul public al comunei Milosesti.

(2)  Orice completari sau  modificari aduse inventarului   bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public  al comunei Milosesti  vor fi prezentate spre insusire Consiliului local Milosesti.



Art.3. Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari , prevederile Hotararii Consiliului local 
Milosesti nr. 16 / 27.08.2008    privind   aprobarea  infiintarii  si functionarii  comisiei  speciale 
pentru intocmirea inventarului  bunurilor care alcatuiesc domeniul public al  comunei Milosesti  , 
isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.4. Secretarul comunei  va comunica prezenta hotarare membrilor comisiei  speciale de 
inventariere  . 

  
Initiator ,
Primar Chitoiu Nelu                                                      

Avizat ,
  Secretar  comuna   Jipa Eugenia
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