ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ - comuna SALSIG
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.47
din 08 iulie 2022
privind modificarea Anexei nr.l la H.C.L. Salsig nr.45/2022
Având in vedere proiectul de hotarare nr.48 din 08.07.2022 initiat de primarul
comunei, insotit de referatul de aprobare al acestuia înregistrat sub nr.2104 din
08.07.2022 privind modificarea Anexei nr.l la H.C.L. Salsig nr.45/2022
-raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr.2105 din 08.07.2022;
Ţinând cont de :
-Anexa 60 la H.G. nr. 934/2002 privind „Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Salsig" :
-poziţia 3 din Secţiunea I „Bunuri imobile", „Denumirea bunului : Drumuri
agricole din pamant", elemente de identificare: Salsig, 22 km.;
-poziţia 34 din Anexa la H.C.L. Salsig nr.64/2017 privind însuşirea actualizata a
„Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Salsig, judeţul
Maramureş;
-poziţia 33 din Anexa la H.C.L. Salsig nr.17 /2019 privind completarea Anexei la
H.C.L. Salsig nr.64/2017 (însuşirea actualizata a „Inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Salsig, judeţul Maramureş"), astfel cum a fost modificata si
completata prin H.C.L. Salsig nr.35/2018;
-poziţia 33 din Anexa la H.C.L. Salsig nr.35/2018 privind modificarea si
completarea H.C.L. Salsig nr.64/2017 privind insusirea actualizata a „Inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei salsig, judeţul Maramureş";
Ţinând cont de Avizul favorabil al „Comisiei pentru administraţie publica, juridica
si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea domeniului public si
privat", din cadrul Consiliului Local Salsig;
-avizul secretarului general al comunei pe proiectul de hotarare;
în conformitate cu prevederile :
-art.l alin. (1), art.3 lit.„a", art.4 lit.„a", art.5 lit.„c", art.8 alin.(l) lit.„a" ,iii" , alin.
(2) si alin.(3) din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările si
completările ulterioare;
-capitolul 26: Anexa 3.26: Reţeaua de drumuri comunale din judeţul Maramureş H.G.nr.540/2000 privind aprobarea încadrării in categorii funcţionale a drumurilor

publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulaţiei publice, cu modificările si
completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative (rl2), cu modificările şi completările
ulterioare si ale legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia
publica (rl), cu modificările si completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.129 alin.(l), alin.(2) lit.„c" coroborat cu alin. (6)
lit.„d", art.139 alin.(3) lit.„g" coroborat cu art.5 lit.„cc" si art.196 alin.(l) lit.„a” din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
Consiliul Local al comunei Salsig, intrunit in şedinţa extraordinara din data de 08
iulie 2022,
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.Anexa nr.l la H.C.L. Salsig nr.45/2022 se modifica conform Anexei - parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, se împuterniceşte
primarul comunei Salsig.
Art.3.Prezenta se comunica :
-d-lui Prefect al judeţului Maramureş;
-d-lui Primar al UATC Salsig;
- Consiliul Judeţean Maramureş;
-O.C.P.I. Maramureş;
-compartiment agricol;
-compartiment impozite si taxe;
-cetăţenilor comunei, prin afisaj;
-dosar;

Nr.total consilieri: 11, din care prezenţi 8, absenţi: 3.
Hotararea a fost adoptata cu un număr de 8 voturi „pentru" , 0 „împotriva", 0
„abţineri".
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