
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEȘTI 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniului privat al  

comunei GHERĂEȘTI, judeţul Neamţ  
 
 Consiliul local al comunei GHERĂEȘTI, judeţul Neamţ; 

        Analizând : 

-referatul de aprobare întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre, Primarului comunei, înregistrat la 

nr. 519 /21.01.2021; 

-raportul de specialitate înregistrat la nr. 537/21.01.2021; 

 Având în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, precum şi ale Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 548 / 1999; 

 În temeiul prevederilor art. 196, alin (1) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

      ART.1. Se aprobă modificarea, completarea și însușirea Inventarului Domeniului Privat al 

Comunei Gherăești, judeţul Neamţ, conform anexei la prezenta hotărâre.  

  ART.2. Primarul comunei împreună cu Biroul contabilitate, financiar, taxe şi impozite, achiziţii 

publice, resurse umane,  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.     

  ART.3. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi 

persoanelor interesate. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CONSILIER, 

ILIEȘI AUREL 

 

 

Nr.  11                                                                                                                      Contrasemnează 

Din 29 ianuarie 2021                                                                                                                            Secretar  general, 

                                                                                                                                                          Marcela PĂLĂNCEANU 

 

 

Adoptată  în şedinţa din 29 ianuarie 2021 cu un număr de 15 voturi  “pentru” …-…. împotrivă  şi ……-…. “abţineri”  

din totalul de 15 consilieri în funcţie 



 

 

    
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL  NEAMȚ 

COMUNA GHERĂEȘTI 
NR. 519/21.01.2021 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
al comunei GHERĂEȘTI, judetul  NEAMȚ 

 

 

           DOAMNELOR SI DOMNILOR CONSILIERI 
     

  Dreptul de proprietate publicã apartine statului sau unitãtilor administrativ-teritoriale, asupra bunurilor  
care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public. 

Domeniul public al statului este alcãtuit din bunurile prevãzute la art. 135 alin. (4) din Constitutie, din cele 
prevãzute la pct. I din anexã, precum si din alte bunuri de uz sau de interes public national, declarate ca atare prin 
lege. 

 Domeniul public al comunelor, al oraselor si al municipiilor este alcãtuit din bunurile prevãzute la pct. III 
din anexã si din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotãrâre a consiliului local, 
dacã nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national ori judetean. 

 Domeniul privat al statului sau al unitãtilor administrativ-teritoriale este alcãtuit din bunuri aflate în  
proprietatea lor si care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul sau unitãtile administrativ-
teritoriale au drept de proprietate privatã. 
 Inventarierea bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei poate fi facuta anual sau ori de cate ori se 
impune. 
 De aceea inventarul domeniului privat al comunei, in forma in care a fost prezentat, este de competenta 
Consiliului local de a fi insusit prin hotarare, ca ulteriror acesta sa-si produca efectele. 
  
 In acest sens, supun spre aprobare proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentat. 
 
 
 

 
INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

Ec. Pavel BEREȘOAE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


