
 
 
                                                                ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAM Ţ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNATORI-NEAM Ţ 

HOTĂRÂRE 
 

privind completarea Inventarului bunurilor care alc ătuiesc domeniul public al comunei 
Vînatori-Neamţ, judeţul Neamţ 

Consiliul local al comunei Vînatori-Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 
 Expunerea de motive a primarului comunei Vînatori-Neamţ, înregistrată sub nr. 6058 
din 24.11.2016. 
 Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii Publice, Administrarea 
Domeniului Public şi Privat, înregistrat sub acelaşi număr; 
 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
 Prevederile art. 4 şi 10 (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea 
publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Hotărârea 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. nr. 2 din 31.02.2014 privind însuşirea “Inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Vînatori-Neamţ”, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit.b din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei 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 public 
al comunei Vînatori-Neamţ, însușit prin HCL nr. 2 din 31.02.2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul înscrierii unor bunuri, potrivit Anexei parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2  Compartimentul Achiziţii Publice, Administrarea Domeniului Public şi Privat 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3 . Secretarul comunei va comunica  hotărârea instituţiilor şi persoanelor interesate. 
Nr. 63 
Din  29.11.2016                         

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Viorel BACIU                                                            

                                                                                        Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                          Alina-Iuliana FLOŞ 
  

  Total consilieri locali : 14                                         
   Prezenti :   12 
   Pentru  :  12    
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :-                                                                                                  



 
 

Anexa 1 
La HCL Vînatori-Neam ţ  

Nr.63  din 29.11.2016 
 
 
 

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

 
 

Nr.crt 
Cod 

clasific. 
H.G. 

Denumirea bunului Elementele de identificare 
Data 
PIF 

Valoarea de 
inventar 

Situaţia 
juridica actuala 

F 1.6.4 Clădire Centru 
socio-educativ 
Vînatori-Neamţ 
sat. Lunca  
 

Construcţie parter plus etaj, 
fundaţii beton simplu, 
zidărie portantă întărită cu 
stâlpi si samburi de beton 
armat, etajul executat din 
structura de lemn, 
învelitoare șindrila 
bituminoasă,tavan şi păreţi 
placaţi cu tencuieli uscate, 
var lavabil. pardoseală 
duşumea, parchet, gresie, 
placaje faianţa, tencuieli 
decorative, tâmplărie PVC 
cu geam termopan, 

2016 628341.34 
lei fara 
TVA 

Domeniul 
Public 

 
 
 
  Președinte,                             Secretar ,                                      Membrii comisiei: 
Maria Petrariu                      Alina Iuliana Floş                        Dascalu Vasile 
                                                                                                 Ioan Ovidiu Loghin  
                                                                                                 Vasile Loghin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


