
                                                                   ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNATORI-NEAM Ţ 
 

HOTĂRÎRE 
privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 

al comunei Vînatori-Neamț, judeţul Neamț. 

Consiliul local al comunei Vînatori-Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 
 -Expunerea de motive a primarului comunei Vînatori-Neamţ, înregistrată sub nr. 5370 din 
20.10.2016. 
 -Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii Publice, Administrarea Domeniului 
Public şi Privat, înregistrat sub acelaşi număr; 
 -Prevederile art. 4 şi 10 (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică,  cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - Prevederile Hotărârii de Guvern nr.548/1999, cu privire la aprobarea Normelor tehnice 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Hotărârea Consiliului Local nr.19 din 28.05.2014 privind însuşirea “Inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniului privat al comunei Vînatori-Neamț”, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului 
local; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi 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 completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al 
comunei Vînatori-Neamț, însușit prin HCL nr.19 din 28.05.2014, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul înscrierii unor bunuri, potrivit Anexei nr. 1 parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează Compatimentul 
Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Vînători Neamţ 

Art.3 . Secretarul comunei va comunica prezenta hotărârea instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 
Nr.57 
Din 28.10.2016                                     Preşedinte de şedinţă, 

Consilier:Viorel BACIU 
                                                                                                                   Contrasemnează, 
                                                                                                                           Secretar, 

                                                          Alina-Iuliana FLOŞ          

 

Total consilieri :15 
 Prezenti :   14 
 Pentru  :   14   
 Împotriv ă:-                          
 Abtineri :-   



 

Anexa 1 la H.C.L nr.______din _____________ 
 
 
 

Inventarului bunurilor care alc ătuiesc domeniul privat al comunei Vînatori-Neamț, judeţul 
Neamț 

 
 

Nr.crt 
Cod 

clasific. 
H.G. 

Denumirea bunului Elementele de identificare 
Data 
PIF 

Valoarea 
de 

inventar 

Situația juridica 
actuala 

43  Teren aferent 
bloc 
str.1 Decembrie 

Teren intravilan situat 
în zona centrală a 
localității, categoria 
de folosinţă curţi 
construcţii. 
S=495 m.p., ce 
include teren sub 
construcții cu S= 217 
m.p şi teren în jurul 
construcției cu S-278 
m.p., 

  Domeniul 
Privat 

 
 
 

                                                      


