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HOTĂRÂRE 
privind  trecerea în  domeniul public al comunei   

Bilca, judeŃul Suceava, a investiŃiei : „Reabilitare si extindere sistem  de 
alimentare  cu apă,canalizare şi staŃie de epurare,centru  de transfer deşeuri” 

 
 Consiliul local al comunei Bilca; 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive prezentată de  domnul Rusu Zaharie , primar al comunei 
Bilca, judeŃul Suceava, înregistrată sub nr. 4985 din 26.10.2011; 

  - Raportul compartimentului  financiar-contabil, înregistrat sub nr.4986 din 
26.10.2011; 

 - Raportul  Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăŃenilor, înregistrat sub nr.4987 
din 26.10.2011; 

-Raportul Comisiei pentru dezvoltare economico – socială, buget – finanŃe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărire comunală, protecŃia 
mediului, servicii şi comerŃ, înregistrat sub nr. 4988 din 26.10.2011; 

-procesul verbal final de recepŃie a investiŃiei înregistrat cu nr. 1521/1 din 
8.09.2011 şi nr. 1521/2 din 8.09.2011 

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 
548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeŃelor; 

- dispoziŃiile Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului 
public al judeŃului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 
judeŃul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul dispoziŃiilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi art.  45 alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. InvestiŃia : „Reabilitare si extindere sistem  de alimentare  cu apă, 
canalizare şi staŃie de epurare,centru  de transfer deşeuri” din comuna Bilca, judeŃul 
Suceava realizată prin FEADR, măsura 322  trece în domeniul public al comunei Bilca,  
judeŃul Suceava . 

Art. 2. Primarul şi compartimentul financiar-contabil vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
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