
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI-NEAMŢ 

 
H O T Ă R Â R E 

 
privind modificarea Anexei 1 - „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

comunei Vînători Neamţ”, însuşită prin HCL nr. 7 din 31.01.2018 
 

 

  Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
În baza Expunerii de motive a Primarului Comunei Vînători Neamţ şi a 

raportului de specialitate, nr. 3142 din 12.07.2018, întocmit de către Compartimentul  
Achiziţii publice, Administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ; 

Având în vedere ridicările topografice efectuate pe reţeaua de drumuri de pe raza 
comunei Vănători Neamţ  pentru corelarea caracteristicilor dimensionale ale acestora cu cele 
din înventarul domeniului public al comunei; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213 din 1998, privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu H.G. nr. 548 din 1999, privind Normele tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996, a cadastrului şi publicităţii 
imobiliare, republicate, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) şi ale art. 122 din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;    

În temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
                                                                                            

           Art. 1  Se aprobă modificarea Anexei  - „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al comunei Vînători Neamţ”, însuşită prin H.C.L nr. 7 din 31.01.2018, după cum 
urmează: 

o La poziţia 14, cod de clasificare 1.3.7.1, bunul de inventar „Fdt. GRĂDINIȚEI 
(Vînători Neamț) L=235,0 ml; l=6,0 ml ”, coloana 2 va avea următorul cuprins: 



DENUMIREA BUNULUI 

 Fdt. GRĂDINIȚEI  (Vînători Neamț)  
    L=250,0 ml; l=6,0 ml 
  

o La poziţia 46, cod de clasificare 1.3.7.1, bunul de inventar „Str. CETĂȚII (Vînători 
Neamț) L=1052,0 ml; l= 7,0,ml”, coloana 2 va avea următorul cuprins: 

DENUMIREA BUNULUI 

 Str. CETĂȚII (Vînători Neamț)  
 L=1099,0 ml, l=7,0 ml 
 

 

   Art. 2  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul Achiziţii 
Publice, Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Vînători Neamţ,  care va proceda la întocmirea documentaţiei pentru 
actualizarea datelor din inventarul domeniului public al comunei Vînători Neamţ; 
 Art. 3 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor si persoanelor 
interesate. 

Nr. 40 
Din 28.09.2018                             

Presedinte de şedintă: 
  Consilier,  Veronica MIHĂEASA                                                          

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                          Alina-Iuliana FLOŞ 
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PROIECT 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI-NEAMŢ 
 

H O T Ă R Â R E 
 

privind modificarea Anexei 1 - „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunei Vînători Neamţ”, însuşită prin HCL nr. 7 din 31.01.2018 

 

 

  Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
În baza Expunerii de motive a Primarului Comunei Vînători Neamţ şi a 

raportului de specialitate, nr. 3142 din 12.07.2018, întocmit de către Compartimentul  
Achiziţii publice, Administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ; 

Având în vedere ridicările topografice efectuate pe reţeaua de drumuri de pe raza 
comunei Vănători Neamţ  pentru corelarea caracteristicilor dimensionale ale acestora cu cele 
din înventarul domeniului public al comunei; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213 din 1998, privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu H.G. nr. 548 din 1999, privind Normele tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996, a cadastrului şi publicităţii 
imobiliare, republicate, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) şi ale art. 122 din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;    

În temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
                                                                                            

           Art. 1  Se aprobă modificarea Anexei  - „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al comunei Vînători Neamţ”, însuşită prin H.C.L nr. 7 din 31.01.2018, după cum 
urmează: 

o La poziţia 14, cod de clasificare 1.3.7.1, bunul de inventar „Fdt. GRĂDINIȚEI 
(Vînători Neamț) L=235,0 ml; l=6,0 ml ”, coloana 2 va avea următorul cuprins: 



DENUMIREA BUNULUI 

 Fdt. GRĂDINIȚEI  (Vînători Neamț)  
    L=250,0 ml; l=6,0 ml 
  

o La poziţia 46, cod de clasificare 1.3.7.1, bunul de inventar „Str. CETĂȚII (Vînători 
Neamț) L=1052,0 ml; l= 7,0,ml”, coloana 2 va avea următorul cuprins: 

DENUMIREA BUNULUI 

 Str. CETĂȚII (Vînători Neamț)  
 L=1099,0 ml, l=7,0 ml 
 

 

   Art. 2  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul Achiziţii 
Publice, Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Vînători Neamţ,  care va proceda la întocmirea documentaţiei pentru 
actualizarea datelor din inventarul domeniului public al comunei Vînători Neamţ; 
 Art. 3 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor si persoanelor 
interesate. 

 
 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vînători Neamţ 

jr. Maria PETRARIU 
 
 
                                                                                     Avizat pt. legalitate, 
                                                                                             Secretar, 
                                                                                    Alina Iuliana FLOŞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  
RROOMMÂÂNNIIAA  

JJUUDDEEŢŢUULL  NNEEAAMMŢŢ  
CCOOMMUUNNAA  VVÎÎNNĂĂTTOORRII  NNEEAAMMŢŢ  

  SSttrr..  ŞŞtteeffaann  cceell  MMaarree,,  nnrr..117744    
TTeell..::  ((++0044))00223333//225511000011,,  FFaaxx..((++0044))00223333//225511000011  

Nr. 3142  din 12.07.2018 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei : „Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al comunei Vînători Neamţ”, însuşită prin HCL nr. 7 din 
31.01.2018 

 
Cadru legal: 
 Legea nr. 213 din 1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 H.G. nr. 548 din 1999, privind Normele tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor; 

 Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicate, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, art. 36 alin. (2), lit. c), art. 122, art. 45 alin. (3).      

     
  Cu ocazia întocmirii documentaţiilor cadastrale pentru întabularea dreptului de 
proprietate a Comunei Vînători Neamţ asupra străzilor din domeniul public al comunei, s-au 
constatat diferenţe faţă de datele cuprinse în Anexa „Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Vînători Neamţ”, însuşită prin HCL nr.7 din 31.01.2018 în 
ceea ce priveşte lungimea unor străzi (Fdt. Gradiniței, și Str. Cetății. 
     
 Diferenţele constatate se regăsesc în anexa la prezenta hotărâre şi se prezintă astfel:  

 
o La poziţia 14, cod de clasificare 1.3.7.1, bunul de inventar „Fdt. GRĂDINIȚEI 

(Vînători Neamț) L=235,0 ml; l=6,0 ml ”, coloana 2 va avea următorul cuprins: 

DENUMIREA BUNULUI 

 Fdt. GRĂDINIȚEI  (Vînători Neamț)  
    L=250,0 ml; l=6,0 ml 
  

o La poziţia 46, cod de clasificare 1.3.7.1, bunul de inventar „Str. CETĂȚII (Vînători 
Neamț) L=1052,0 ml; l= 7,0,ml”, coloana 2 va avea următorul cuprins: 



DENUMIREA BUNULUI 

 Str. CETĂȚII (Vînători Neamț)  
 L=1099,0 ml, l=7,0 ml 
 

 
 

Compartimentul, 
Administrarea Domeniului Public și Privat 

Inspector, Natalia ROTARU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
RROOMMÂÂNNIIAA  

JJUUDDEEŢŢUULL  NNEEAAMMŢŢ  
CCOOMMUUNNAA  VVÎÎNNĂĂTTOORRII  NNEEAAMMŢŢ  

  SSttrr..  ŞŞtteeffaann  cceell  MMaarree,,  nnrr..117744    
TTeell..::  ((++0044))00223333//225511000011,,  FFaaxx..((++0044))00223333//225511000011  

Nr. 3142 din 12.07.2018 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

 la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei  „Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al comunei Vînători Neamţ”, însuşită prin HCL nr. 7 din 

31.01.2018 
 

 
 Conform prevederilor Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 215/2001, 
privind administraţia publică, republicată, cu modificări şi completări, domeniul public al 
comunelor este alcătuit din bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor sunt de uz sau de 
interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate 
prin lege de uz sau de interes public naţional. 

Iniţial, inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Vînători Neamţ a fost 
însuşit prin HCL nr. 7 din 31.01.2018. 

Cu ocazia măsurătorilor topografice efectuate pe unele străzi din domeniul public al 
comunei,  s-au constatat diferenţe faţă de datele cuprinse în Anexa  „Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al comunei Vînători Neamţ”, însuşită prin HCL nr. 7 din 
31.01.2018 şi aceste măsurători.  

Faţă de cele arătate mai sus consider că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate şi propun Consiliului Local al comunei Vînători Neamţ adoptarea hotărârii în 
forma şi conţinutul prezentate în proiect. 

 
 
 

PRIMAR, 
jr. Maria PETRARIU 


