
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ 
                                                            HOTĂRÂRE 
 

cu privire la însusirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
comunei Vînători  Neamţ, judeţul Neamţ 

 
Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, județul Neamț; 

Având în vedere: 
-Expunerea de motive nr. 339 din 18.01.2017 a primarului comunei Vînători  Neamt; 
-Raportul comun de specialitate al Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea 

Domeniului Public şi Privat și  al Serviciului Finaciar Contabil, Impozite și Taxe din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ; 

-Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi ale HG nr. 
548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 18/1991 fondului funciar, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale 
Consiliului local; 

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.( 2), lit. c), art. 45 alin (3), art. 115 alin.(1) lit. b), 
art. 119 şi art. 122 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se însușește „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

comunei Vînători Neamţ”, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a 
acesteia. 

Art.2. Compartimentele funcţionale din cadrul aparatului de specialite a Primarului 
comunei Vînători-Neamt vor lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri.  

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri  își încetează aplicabilitatea 
reglementărilor locale cu caracter contrar sau similar.  

Art.4. Secretarul comunei Vînători Neamţ va comunica prezenta hătărâre 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 Nr.8 
Din 31.01.2018 

Preşedinte de şedinţă: 
 Consilier,  Alexandru CIUBOTARU           

                                                                                       Contrasemnează,                                                                                                              
                                                                                                                 Secretar, 
                                                                                                        Alina Iuliana FLOŞ 
   Total consilieri locali :   15                                                                                                                                                                            
   Prezenti : 15   
   Pentru   :   15          
   Împotrivă:  
   Abtineri :                                                                                        



PROIECT 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMȚ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ 

                                                            HOTĂRÂRE 
 

cu privire la însusirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
comunei Vînători  Neamţ, judeţul Neamţ 

 
Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, județul Neamț; 

Având în vedere: 
-Expunerea de motive nr. 339 din 18.01.2017 a primarului comunei Vînători  Neamt; 
-Raportul comun de specialitate al Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea 

Domeniului Public şi Privat și  al Serviciului Finaciar Contabil, Impozite și Taxe din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ; 

-Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi ale HG nr. 
548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 18/1991 fondului funciar, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale 
Consiliului local; 

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.( 2), lit. c), art. 45 alin (3), art. 115 alin.(1) lit. b), 
art. 119 şi art. 122 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se însușește „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

comunei Vînători Neamţ”, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a 
acesteia. 

Art.2. Compartimentele funcţionale din cadrul aparatului de specialite a Primarului 
comunei Vînători-Neamt vor lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri.  

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri  își încetează aplicabilitatea 
reglementărilor locale cu caracter contrar sau similar.  

Art.4. Secretarul comunei Vînători Neamţ va comunica prezenta hătărâre 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vînători Neamț, 

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



 
COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 
PRIMAR 
Nr. 339din 18.01.2017  
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
la proiectul de Hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

privat al comunei Vînători Neamţ 
 

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 119, art. 121 şi art. 
122 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public şi privat al comunei Vînători Neamș, aprobată prin HCL nr. 
88 din 29.11.2017 a procedat la inventarierea acestor bunuri, rezultatul inventarierii fiind 
concretizat în anexa la proiectul de hotărâre. 

Întrucât inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei, 
conform prevederilor legale trebuie însuşit de consiliul local al comunei, propunem 
discutarea şi aprobarea proiectului de hotărâre prezentat. 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Maria Petrariu 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr. 339 din 18.01.2018 

 
 

Compartimentul Achiziţii Publice, Administrarea  
Domeniului Public şi Privat 
 
Serviciul Financiar Contabil, Impozite și Taxe  
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
cu privire la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

comunei Vînători -Neamţ, judeţul Neamţ 
 

Luând act de expunerea de motive înaintată de primarul comunei Vînători Neamţ; 
având în vedere prevederile art. 122 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare privind obligativitatea inventarierii 
anuale a bunurilor aparţinând unităţii administrativ teritoriale, comisia specială pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și pivat al comunei 
Vînători Neamţ aprobată prin HCL nr. 88 din 29.11.2017 a procedat la modificarea şi 
completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Vînători-
Neamţ, însușit prin HCL nr. 19 din 28.05.2014, cu modificările și completările ulterioare. 

Anexa la proiectul de hotărâre prezintă modificările tuturor pozitiilor din inventar 
privind valoarea bunurilor, au fost înventariate și excluse din domeniul privat al comunei 
Vănători Neamț bunurile imobile în care sunt desfăsurate activități culturale, sportive și 
de medicină, avînd statut de utilitate publică, cu includerea acestora în inventarul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public la comunei Vînători-Neamț.  

Întrucât inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunei, 
conform prevederilor legale trebuie însuşit de consiliul local al comunei, propunem 
aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 
 

Întocmit , 
Rotaru Natalia 

Inspector asistent CADPP 
 

Florean Ramona 
Inspector asistent SFCIT 


