
                                                                ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNATORI-NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunei Vînători-Neamț, județul Neamț 

Consiliul local al comunei Vînatori-Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 
 Expunerea de motive a primarului comunei Vînatori-Neamţ, înregistrată sub nr. 5197 
din 20.11.2017; 
 Raportul de specialitate comun al Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea 
Domeniului Public şi Privat și al Serviciului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, înregistrat 
sub nr. 5197 din 20.11.2017; 
 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale 
Consiliului local; 

Prevederile art.  19 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

Prevederile Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, aprobate prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 548 din 08.07.1999, cu modificările și completările ulterioare;  
 În temeiul art. 36 alin (2) lit.c, 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 constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Vînători-Neamț, județul Neamț, după 
cum urmează: 

1.Maria Petrariu – primarul comunei Vînători-Neamț, președinte; 
2.Floș Alina Iuliana – secretarul consiliului local al comunei Vînători-Neamț, secretar; 
3.Florean Ramona – inspector asistent, Serviciul Finaciar Contabil, membru; 

         4.Loghin Ovidiu - inspector superior,  Compartimentul Reg. Agricol-Cadastru, 
membru; 

5.Loghin Vasile – inspector superior, Compartimentul Urbanism, Transport Taxi, 
membru; 

6.Rotaru Natalia - inspector asistent, Compartimentul Administrarea Domeniului 
Public şi Privat, membru; 

7.Bălțătescu Adrian – inspector, Compartimentul Reg. Agricol-Cadastru, membru; 
Art.2. Pentru îndeplinirea atribuţiilor cu care a fost investită prin lege, comisia 

specială va fi sprijinita de către ceilalţi specialişti din aparatul propriu al consiliului local.  
Art.3 (1) Comisia prevăzută la alin.1 va întocmi inventarierea bunurilor care aparțin 

sau urmează să fie trecute în domeniul public al comunei Vînători Neamț, în conformitate cu 



prevederile H.G nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul public al comunelor, orașelor și 
municipiilor. 

(2) După întocmirea inventarului acesta va fi supus aprobării Consiliului Local 
Vînători Neamț și va fi înaintat Consiliului Județean Neamț pentru atestarea acestuia prin 
HOTĂRÂRE DE GUVERN, prin grija Compartimentului Achiziții publice, Administrarea 
Domeniului Public și Privat. 

Art.4. Membrii comisiei nominalizaţi la art. 1 vor duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea 
reglementările locale cu caracter contrar.  

Art.6. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 
Nr.88 
Din 29.11.2017 

Preşedinte de şedinţă: 
Consilier, Constantin GUȘAVAN 

 
 

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

 



PROIECT                                              ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNATORI-NEAMŢ 
 

HOTĂRÎRE 
privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunei Vînători-Neamț, județul Neamț 

Consiliul local al comunei Vînatori-Neamţ, judeul Neamţ; 
 Având în vedere: 
 Expunerea de motive a primarului comunei Vînatori-Neamţ, înregistrată sub nr. 5197 
din 20.11.2017; 
 Raportul de specialitate comun al Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea 
Domeniului Public şi Privat și al Serviciului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, înregistrat 
sub nr. 5197 din 20.11.2017; 
 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale 
Consiliului local; 

Prevederile art.  19 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

Prevederile Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, aprobate prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 548 din 08.07.1999, cu modificările și completările ulterioare;  
 În temeiul art. 36 alin (2) lit.c, 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 constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Vînători-Neamț, județul Neamț, după 
cum urmează: 

1.Maria Petrariu – primarul comunei Vînători-Neamț, președinte; 
2.Floș Alina Iuliana – secretarul consiliului local al comunei Vînători-Neamț, secretar; 
3.Florean Ramona – inspector asistent, Serviciul Finaciar Contabil, membru; 

         4.Loghin Ovidiu - inspector superior,  Compartimentul Reg. Agricol-Cadastru, 
membru; 

5.Loghin Vasile – inspector superior, Compartiment Urbanism, Transport Taxi, 
membru; 

6.Rotaru Natalia - inspector asistent, Compartiment Administrarea Domeniului Public 
şi Privat, membru; 

7.Bălțătescu Adrian – inspector, Compartimentul Reg. Agricol-Cadastru, membru; 
Art. 2. Pentru îndeplinirea atribuţiilor cu care a fost investită prin lege, comisia 

specială va fi sprijinita de către ceilalţi specialişti din aparatul propriu al consiliului local.  
Art.3 (1) Comisia prevăzută la alin.1 va întocmi inventarierea bunurilor care aparțin 

sau urmează să fie trecute în domeniul public al comunei Vînători Neamț, în conformitate cu 



prevederile H.G nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul public al comunelor, orașelor și 
municipiilor. 

(2) După întocmirea inventarului acesta va fi supus aprobării Consiliului Local 
Vînători Neamț și va fi înaintat Consiliului Județean Neamț pentru atestarea acestuia prin 
HOTĂRÂRE DE GUVERN, prin grija Compartimentului Achiziții publice, Administrarea 
Domeniului Public și Privat. 

Art.3. Membrii comisiei nominalizaţi la art. 1 vor duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea 
reglementările locale cu caracter contrar.  

Art.5. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 

 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vînători-Neamţ 

jr.Maria Petrariu 
 

                                                                                         Avizat pt.legalitate, 
                                                                                               Secretar, 
                                                                                         Alina–Iuliana Floş 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

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

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr. 5197 din 20.11.2017. 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunei Vînători-Neamț, județul Neamț 

Conform art. 21 alin.(1) din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998, 
cu modificările şi completările ulterioare: “Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul 
public al unităţilor administrativ-teritoriale se întocmeste, dupa caz, de comisii special 
constituite, conduse de preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv de primarul general al 
municipiului Bucureşti sau de primari” . 

Preşedintele comisiei va stabili măsurile organizatorice necesare pentru desfăşurarea 
activităţii acesteia. 

Având în vedere că este foarte important a fi atestat domeniul public al comunei 
Vînători Neamț, prin hotărărâre de guvern, este necesar a fi actualizata comisia specială 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei 
Vînători-Neamț, județul Neamț, motivat de faptul ca o parte din membri nominalizati prin 
H.C.L au raporturile de serviciu/muncă încetate. 

După adoptarea hotărârii Consiliului local Vînători Neamț nr.20/ 1999 s-a constat că 
unele poziţii din aceasta au fost identificate eronat şi deasemenea au mai fost achiziţionate/ 
construite/dobândite bunuri imobile care trebuie cuprinse în inventarul centralizat al 
bunurilor( o parte dintrea acestea au şi fost întabulate în favoarea comunei Vînători Neamț). 
Deasemenea s-a schimbat şi valoarea de inventar a acestor bunuri. 

În ultima perioadă, la întocmirea dosarelor pentru obţinerea de foduri europene în 
vederea realizării proiector se solicită dovada atestării inventarului bunurilor din domeniul 
public  prin hotărâre de guvern sau extrase de carte funciară.    

Ca urmare este important a fi aprobată funcţionarea comisiei de inventariere pentru a 
inventaria bunurile din domeniul public, a supune aprobării cosiliului local însuşirea acestora 
şi înaintarea acestuia consiliului judeţean în vederea atestării domeniului public al comunei 
Vînători Neamț. 



Potrivit punctului VII din Anexa 1 la HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor 
Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunelor, municipiilor şi judeţelor ”Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunelor . . . va fi declarat şi aprobat potrivit modelului prezentat în anexa nr.4”. Aşadar 
inventarul va fi întocmit în conformitate cu aceste prevederi, comisia trebuind să respecte 
prevederile legale în materie.   

Reiesind din cele expuse, propun Consiliului local al comunei Vînători-Neamţ 
aprobarea proiectului de hotărâre în varianta propusă, respectiv: 
 

1.Maria Petrariu – primarul comunei Vînători-Neamț, președinte; 
2.Floș Alina Iuliana – secretarul consiliului local al comunei Vînători-Neamț, secretar; 
3.Florean Ramona – inspector asistent, Serviciul Finaciar Contabil, membru; 

         4.Loghin Ovidiu - inspector superior,  Compartimentul Reg. Agricol-Cadastru, 
membru; 

5.Loghin Vasile – inspector superior, Compartiment Urbanism, Transport Taxi, 
membru; 

6.Rotaru Natalia - inspector asistent, Compartiment Administrarea Domeniului Public 
şi Privat, membru; 

7.Bălțătescu Adrian – inspector, Compartimentul Reg. Agricol-Cadastru, membru; 
 

Inițiator, 
Primarul comunei Vînători Neamț 

                                                          jr. Maria PETRARIU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

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

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr. 5197 din 20.11.2017. 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

al Compartimentul Achiziţii Publice Administrarea  
Domeniului Public şi Privat și Serviciului Financiar Contabil Impozite și Taxe 

 
privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunei Vînători-Neamț, jud. Neamț 

 
În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; cît și prevederile Normelor tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 548 din 08.07.1999; la nivelul 
unității administrativ teritoriale, consiliul local va aproba, prin hotărîre proprie, înfiinţarea, 
funcţionarea şi organizarea comisiilor speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunelor.  

Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al comunelor urmează a fi constituită din : 
    Preşedinte: primarul 
    Membri: 
    secretarul consiliului local, care va fi şi secretarul comisiei speciale; 
    contabilul; 
    agentul agricol; 
    tehnicianul în construcţii sau un alt funcţionar public din cadrul aparatului propriu. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor cu care a fost investită prin lege, comisia specială va fi 
sprijinita de către ceilalţi specialişti din aparatul propriu al consiliului local 

Reisind din cele expuse propunem aprobarea proiectului de hotărîre privind constituirea 
comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunei Vînători-Neamț, jud. Neamț, după cum urmează: 

1. Maria Petrariu – Primarul comunei Vînători-Neamț, președinte; 
2. Floș Alina Iuliana – Secretarul consiliului local al comunei Vînători-Neamț, secretar; 
3. Florean Ramona – inspector asistent, Serviciul Finaciar Contabil, membru; 
4. Loghin Ovidiu - inspector superior, Registru Agricol, membru; 
5. Loghin Vasile – inspector superior, Compartiment Urbanism, Transport Taxi, 

membru; 
6. Rotaru Natalia - inspector asistent, Compartiment Administrarea Domeniului Public 

şi Privat, membru; 
7. Bălțătescu Adrian – inspector Cadastru, membru 

 
 
   Compartimentul Achizitii publice, ADPP                        Serviciul Financiar-Contabil, Impotite și Taxe,         
           Inspector, Natalia ROTARU                                               Inspector, Ramona FLOREAN 

 


