
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL  

U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS 

 

HOTĂRÂREA  nr. 41 

privind  modificarea  și completarea  Hotărârii  Consiliului Local Muntenii de Jos cu   nr. 

68/06.11.2020  privind însuşirea  și actualizarea listelor de inventariere a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Muntenii de Jos 

 

Consiliul Localal comunei Muntenii de Jos, jud. Vaslui, întrunit astăzi 29.04.2022,  în 

şedinţă ordinară; 

Având în vedere: 

-     referatul de aprobare    nr. 4388/20.04.2022  al proiectului de  hotărâre  întocmit  de primarul 

comunei Muntenii de Jos  

-      avizul   comisiei   de specialitate a  consiliului local și raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre; 

-     prevederile art. 354 și art. 357 din Ordonanța de urgența a Guvernului cu nr. 57/2019 privind 

Codul  administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -prevederile Hotărâri Guvenuluinr 392/2020 privind  aprobarea Normelor  tehnice   pentru  

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al 

oraşelor, al municipiilor  şi al judeţelor;  

 - procesul verbal  nr.4269 din 18.04.2022 întocmit de comisia   specială  pentru  întocmirea  

și actualizarea  inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunei 

Muntenii de Jos; 

   În temeiul prevederilor art. 129  și ale  art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgența a 

Guvernului cu nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE:       

Art.1 – Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Muntenii de Jos 

cu nr. 68/06.11.2020 privind însuşirea  și actualizarea listelor de inventariere a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Muntenii de Jos prin introducerea  unei  noi poziţii, cu  nr. 

319, conform anexei  care face parte  integrată din prezenta hotărâre. 

Art.2 – Celelalte  prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Muntenii de Jos cu   nr. 

68/06.11.2020  rămân  neschimbate.   

            Art.3.– Prezenta hotărâre va fi comunicată, în condiţiile legii şi publicată, pentru 

informare, în Monitorul  Oficial local prin  grija  secretarului general al comunei Muntenii de Jos. 

 

Muntenii de Jos  - 29.04.2022 

    Preşedinte şedinţă:                                                             Contrasemnează:     

             Consilier                                                                        Secretar general 

    Donosă Raluca Elena                                                     Cumpănă Popa Ramona  


