
                                                                 ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNATORI-NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Anexei Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

comunei Vânători-Neamț, însușită prin HCL nr. 7 din 31.01.2018. 
 
 

Consiliul local al comunei Vânatori-Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 
 -Expunerea de motive a primarului comunei Vânatori-Neamţ, înregistrată sub nr. 650 
din 19.02.2019; 
 -Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea 
Domeniului Public şi Privat înregistrat sub acelaşi număr; 

-Ridicările topografice efectuate pe rețea de drumuri de pe raza comunei Vânători-
Neamț pentru corelarea caracteristicilor dimensionale ale acestora cu cele din inventarul 
doemniului public al comunei; 

-Prevederile Legii nr. 213 din 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al 
acestei, cu modificările și completările ulterioare; 

-H.G. nr. 548/1999 privind Normele tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; 

-Prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicate cu 
modificările și completările ulterioare; 

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
 În temeiul art. 36 alin (2) lit.c, art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit.b din Legea nr. 
215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea Anexei - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al comunei Vânători-Neamț, însușită prin HCL nr. 7 din 31.01.2018 după cum 
urmează: 

 Poziția 47, cod de clasificare 1.3.7.1, bunul de inventar ”str. David (Nemțișor) 
L=408 ml, l=6,0 ml”, coloana 2 și 5 va avea următorul cuprins:  
Denumirea bunului Valoarea 

2 5 
str. David (Nemțișor) L=325,0 ml, l=6,0 ml 17.740 

 
 Poziția 50, cod de clasificare 1.3.7.1, bunul de inventar ”str. Eroilor (Lunca) 

L=277 ml, l=6,0 ml”, coloana 2 și 5 va avea următorul cuprins:  
Denumirea bunului Valoarea 

2 5 
str. Eroilor (Lunca) L=273,0 ml, l=6,0 ml 17.543 



 
 Poziția 57, cod de clasificare 1.3.7.1, bunul de inventar ”DC 161 (str. Mihail 

Sadoveanu) L=800 ml, l=5,5 ml”, coloana 2 și 5 va avea următorul cuprins: 
Denumirea bunului Valoarea 

2 5 
DC 161 (str. Mihail Sadoveanu) L=768,0 ml, 
l=5,5 ml 

382.316 

 
 Poziția 60, cod de clasificare 1.3.7.1, bunul de inventar ”str. Muzeul Gaman 

(Lunca) L=1082 ml, l=7,0 ml”, coloana 2 și 5 va avea următorul cuprins:  
Denumirea bunului Valoarea 

2 5 
str. Muzeul Gaman (Lunca)=1076,0 ml, l=7,0 
ml 

80.451 

 
 Poziția 79, cod de clasificare 1.3.7.1, bunul de inventar ”str. Sf.Neculai (Lunca) 

L=600 ml, l=6,0 ml”, coloana 2 și 5 va avea următorul cuprins:  
Denumirea bunului Valoarea 

2 5 
str. Sf.Neculai (Lunca) L=650,0 ml, l=6,0 ml 41.708 

 
 Poziția 80, cod de clasificare 1.3.7.1, bunul de inventar ”str. SF.Teodora 

(Lunca) L=786 ml, l=7,0 ml”, coloana 2 și 5 va avea următorul cuprins: 
Denumirea bunului Valoarea 

2 5 
str. SF.Teodora (Lunca) L=806,0 ml, l=7,0 ml 60.296 

 
 Poziția 81, cod de clasificare 1.3.7.1, bunul de inventar ”str. Solomon 

(Nemțișor) L=514 ml, l=4,0 ml”, coloana 2 și 5 va avea următorul cuprins: 
Denumirea bunului Valoarea 

2 5 
str.Solomon (Nemțișor) L=476,0 ml, l=4,0 ml 20.374 

 
 Poziția 91, cod de clasificare 1.3.7.1, bunul de inventar ”str. Vasile Lupu 

(Lunca) L=352 ml, l=6,0 ml”, coloana 2 și 5 va avea următorul cuprins:  
Denumirea bunului Valoarea 

2 5 
str. Vasile Lupu (Lunca) L=350 ml, l=6,0 ml 22.472 

 
 Poziția 93, cod de clasificare 1.3.7.1, bunul de inventar ”Drum comunal DC 

169:DN15B- Lunca (str. Mitropolitul Varlaam) L=2181 ml, l=5,5 ml”, coloana 
2 va avea următorul cuprins:  



Denumirea bunului Valoarea 
2 5 

DC 169:DN15B- Lunca (str. Mitropolitul 
Varlaam) L=2159,0 ml, l=5,5 ml, 

1.210.268 

 
 Poziția 94, cod de clasificare 1.3.7.1, bunul de inventar ”Drum comunal 

DN15B- Nemțișor (str. Dumitru Ticu și str Erou Alexandru Moisei) L=2100 ml, 
l=5,5 ml”, coloana 2 și 5 va avea următorul cuprins:  
Denumirea bunului Valoarea 

2 5 
Drum comunal DN15B- Nemțișor (str. 
Dumitru Ticu și str Erou Alexandru Moisei) 
L=2108,0 ml, l=5,5 ml 

1.063.135 

 
 

Art.2. Compartimentul Achiziții Publice, Administrarea Domeniului Public și Privat 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamț va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărîri.  

Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 

 

Nr.23 
Din 28.03.2019                 

Președinte de şedintă: 
Consilier, Vasile Ghe. URSACHE 

                                                                                    
 
                                                                                                       Contrasemnează, 
                                                                                                                Secretar, 
                                                                                                      Alina-Iuliana FLOŞ 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :  14 
   Pentru  :   14 
   Împotrivă:                        
   Abțineri :                                                                                        
 
 



 
PROIECT                                            ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNATORI-NEAMŢ 

 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Anexei Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

comunei Vânători-Neamț, însușită prin HCL nr. 7 din 31.01.2018. 
 
 

Consiliul local al comunei Vânatori-Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 
 Expunerea de motive a primarului comunei Vânatori-Neamţ, înregistrată sub nr. 650 
din 19.02.2019; 
 Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea 
domeniului public şi privat înregistrat sub acelaşi număr; 

- Ridicările topografice efectuate pe rețea de drumuri de pe raza comunei Vânători-Neamț 
pentru corelarea caracteristicilor dimensionale ale acestora cu cele din inventarul 
doemniului public al comunei; 

- Prevederile Legii nr. 213 din 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al 
acestei, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 548/1999 privind Normele tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; 

- Prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicate cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
 În temeiul art. 36 alin (2) lit.c, art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit.b din Legea nr. 
215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea Anexei - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al comunei Vânători-Neamț, însușită prin HCL nr. 7 din 31.01.2018 după cum 
urmează: 

 Poziția 47, cod de clasificare 1.3.7.1, bunul de inventar ”str. David (Nemțișor) 
L=408 ml, l=6,0 ml”, coloana 2 și 5 va avea următorul cuprins:  
Denumirea bunului Valoarea 

2 5 
str. David (Nemțișor) L=325,0 ml, l=6,0 ml 17.740 

 
 Poziția 50, cod de clasificare 1.3.7.1, bunul de inventar ”str. Eroilor (Lunca) 

L=277 ml, l=6,0 ml”, coloana 2 și 5 va avea următorul cuprins:  
Denumirea bunului Valoarea 

2 5 



str. Eroilor (Lunca) L=273,0 ml, l=6,0 ml 17.543 
 

 Poziția 57, cod de clasificare 1.3.7.1, bunul de inventar ”DC 161 (str. Mihail 
Sadoveanu) L=800 ml, l=5,5 ml”, coloana 2 și 5 va avea următorul cuprins: 
Denumirea bunului Valoarea 

2 5 
DC 161 (str. Mihail Sadoveanu) L=768,0 ml, 
l=5,5 ml 

382316 

 
 Poziția 60, cod de clasificare 1.3.7.1, bunul de inventar ”str. Muzeul Gaman 

(Lunca) L=1082 ml, l=7,0 ml”, coloana 2 și 5 va avea următorul cuprins:  
Denumirea bunului Valoarea 

2 5 
str. Muzeul Gaman (Lunca)=1076,0 ml, l=7,0 
ml 

80451 

 Poziția 79, cod de clasificare 1.3.7.1, bunul de inventar ”str. Sf.Neculai (Lunca) 
L=600 ml, l=6,0 ml”, coloana 2 și 5 va avea următorul cuprins:  
Denumirea bunului Valoarea 

2 5 
str. Sf.Neculai (Lunca) L=650,0 ml, l=6,0 ml 41708 

 Poziția 80, cod de clasificare 1.3.7.1, bunul de inventar ”str. SF.Teodora 
(Lunca) L=786 ml, l=7,0 ml”, coloana 2 și 5 va avea următorul cuprins: 
Denumirea bunului Valoarea 

2 5 
str. SF.Teodora (Lunca) L=806,0 ml, l=7,0 ml 60296 

 Poziția 81, cod de clasificare 1.3.7.1, bunul de inventar ”str. Solomon 
(Nemțișor) L=514 ml, l=4,0 ml”, coloana 2 și 5 va avea următorul cuprins: 
Denumirea bunului Valoarea 

2 5 
str.Solomon (Nemțișor) L=476,0 ml, l=4,0 ml 20374 

 Poziția 91, cod de clasificare 1.3.7.1, bunul de inventar ”str. Vasile Lupu 
(Lunca) L=352 ml, l=6,0 ml”, coloana 2 și 5 va avea următorul cuprins:  
Denumirea bunului Valoarea 

2 5 
str. Vasile Lupu (Lunca) L=350 ml, l=6,0 ml 22472 

 Poziția 93, cod de clasificare 1.3.7.1, bunul de inventar ”Drum comunal DC 
169:DN15B- Lunca (str. Mitropolitul Varlaam) L=2181 ml, l=5,5 ml”, coloana 
2 va avea următorul cuprins:  
Denumirea bunului Valoarea 

2 5 
DC 169:DN15B- Lunca (str. Mitropolitul 
Varlaam) L=2159,0 ml, l=5,5 ml, 

1210268 



 Poziția 94, cod de clasificare 1.3.7.1, bunul de inventar ”Drum comunal 
DN15B- Nemțișor (str. Dumitru Ticu și str Erou Alexandru Moisei) L=2100 ml, 
l=5,5 ml”, coloana 2 și 5 va avea următorul cuprins:  
Denumirea bunului Valoarea 

2 5 
Drum comunal DN15B- Nemțișor (str. 
Dumitru Ticu și str Erou Alexandru Moisei) 
L=2108,0 ml, l=5,5 ml 

1063135 

, 
 

Art.2. Compartimentul Achiziții Publice, Administrarea Domeniului Public și Privat 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamț va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărîri.  

Art.3. Secretarul comunei va prezenta hotărârea instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamţ 

Maria Petrariu 
 

                                                                                         Avizat pt.legalitate, 
                                                                                               Secretar, 
                                                                                         Alina–Iuliana Floş  
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

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

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr. 650 din 19.02.2019 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărârea privind modificarea Anexei Inventarul bunurilor care 
aparțin domeniului public al comunei Vânători-Neamț, însușită prin HCL nr. 7 din 

31.01.2018. 
 

Urmare ridicărilor topografice efectuate pe rețea de drumuri de pe raza comunei 
Vînători-Neamț și pentru corelarea caracteristicilor dimensionale ale acestora cu cele din 
inventarul domeniului public al comunei, ținînd cont de prevederile Legii nr. 213 din 
1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestei, cu modificările și 
completările ulterioare, H.G. nr. 548/1999 privind Normele tehnice pentru intocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, 
municipiilor și județelor cît și prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității 
imobiliare, republicate cu modificările și completările ulterioare; propun Consiliului local 
al comunei Vânători-Neamţ aprobarea proiectului de hotărîre. 

 
                   INIŢIATOR, 

PRIMAR, 
Maria Petrariu 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

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

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr. 650 din 19.02.2019 

 
Compartimentul Achiziţii Publice 
Administrarea Domeniului Public şi Privat 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
la proiectul de hotărârea privind modificarea Anexei Inventarul bunurilor 
care aparțin domeniului public al comunei Vânători-Neamț, însușită prin 

HCL nr. 7 din 31.01.2018. 
 

Ridicările topografice efectuate pe rețea de drumuri de pe raza comunei 
Vânători-Neamț, au constatat o altă lungime, decît cea menționată în Inventarul 
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Vînători-Neamț, însușită prin 
HCL nr. 7 din 31.01.2019 la unele  străzi din unele drumuri comunale 

Urmare acestui fapt caracteristicile dimensionale ale drumului trebuie corelate 
și ținînd cont de prevederile Legii nr. 213 din 1998 privind proprietatea publică și 
regimul juridic al acestei, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 
548/1999 privind Normele tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor cît și 
prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicate cu 
modificările și completările ulterioare; propunem Consiliului local al comunei 
Vânători-Neamţ aprobarea proiectului de hotărîre. 

 
              Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, 

Întocmit, 
Rotaru Natalia 


