
Proiect                                                  ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNATORI-NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 
privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Comunei Vânători-Neamț, județul Neamt. 
 
Consiliul local al comunei Vânatori-Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrat sub nr. 

1805 din 11.05. 2020; 
- Raportul de specialitate comun al Compartimentului Achiziții Publice, 

Administrarea domeniului public şi privat și Serviciului Financiar Contabil Impozite 
și Taxe, înregistrat sub același număr;  

- Declaratia pe propria răspundere a secretarului general al comunei Vânători-Neamț 
nr. 1804 din 25.05.2020 

- Referatul comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al UAT 
Vânători-Neamț, jud.Neamț, județul Neamț nr. 1779 din 08.05.2020; 

- Prevederile art. 289 alin.6 și art. 607 alin (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin (6), art. 139 alin. (3) şi art. 196 

alin (1) lit. a) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul 
Administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1. Înventarul bunurilor care aparțin domeniului public, însușit prin Hotărârea 

Consiliului Local nr.20/1999 cu modificările și completările ulterioare și atestat prin 
Anexa nr.74 la Hotărârea Guvernului nr 1356/2001 privind atestarea bunurilor aparținând 
domeniului public al Județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor 
din județul Neamț, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum 
urmează: 

- după secțiunea I ”Bunuri imobile” se introduce o nouă secțiune, secțiunea II 
”Bunuri mobile”, potrivit anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Primarul comunei Vânători-Neamț prin compartimentele de specialitate va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 3 Secretarul general al comunei va prezenta hotărârea instituţiilor şi 
persoanelor interesate, va asigura publicarea acesteia în monitorul oficial local și pe 
pagina de internet a comunei Vânători-Neamț.  

 
Iniţiator, 

Primarul comunei Vânători-Neamţ 
Maria Petrariu 

 
                                                                                         Avizat pt.legalitate, 
                                                                                               Secretar general, 
                                                                                         Alina–Iuliana Floş  



ROMÂNIA 
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REFERATUL DE APROBARE  
 

la proiectul de hotârâre privind atestarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al Comunei Vânători-Neamț, județul Neamt - 

Secțiunea II Bunuri mobile. 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 289 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei 
Vânători-Neamț, întocmit și actualizat de către comisia specială constituită prin 
dispoziția Primarului Comunei Vânători-Neamț nr. 566 din 04.12.2019, se atestă 
prin hotărârea autorității deliberative a UAT.  

Sectiunea II din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunei Vânători-Neamț, cuprinde totalitatea de bunuri mobile, dobândite în 
condițiile legislației în vigoare. Aceste bunuri sunt proprietatea excusivă a comunei 
Vânători-Neamț și nu fac obiectul unor litigii privind apartenența acestora la 
domeniul public, fapt confirmat prin referatul comisiei speciale de inventariere a 
domeniului public și privat al UAT Vânători-Neamț, jud.Neamț, județul Neamț și 
prin Declarația pe propria răspundere semnată de secretarul general al comunei.  

Întrucât la moment nu există vreun act de atestare a inventarului bunurilor 
mobile care alcătuiesc domeniul public al Comunei Vânători-Neamț, propun 
aprobarea hotărârii în varianta prezentată în proiect.  

 

 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Maria Petrariu 
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APROB: 

Primar Maria Petrariu 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Compartimentului Achiziții Publice, Administrarea Domeniului Public şi Privat 

Serviciului Financiar Contabil Impozite și Taxe 
 
În aplicarea prevederilor art. 289 al Ordonanței de Urgență nr. 57 din 

03.07.2019 privind Codul Administrativ la nivelul comunei Vânători-Neamț, prin 
dispoziția Primarului nr. 566 din 04.12.2019, a fost constituită comisia specială de 
inventariere a domeniului public și privat. Urmare efectuării procedurii de 
inventariere a bunurilor mobile, cu statut de bunuri de domeniul public – bunuri 
mobile, a fost atestată situația la zi conform anexei.   

Proiectul de hotărâre, însoțit de documente justificative, a fost comunicat 
MLPDA, în corespundere cu cerintele art.289 alin (9) din OUG nr. 57 privind 
codul administrativ, iar prin adresa nr. 2797 din 28.07.2020 ne-a fost comunicat 
punctul de vedere a instituției de resort.  

În conformitate cu prevederile art. Art. 289 alin (5) al OUG nr. 57 din 
03.07.2019 privind codul administrativ, propunem adoptarea hotărârii pentru 
atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei 
Vânători-Neamț, județul Neamt în varianta prezentată  

 
Intocmit 

Rotaru Natalia 
Inspector principal CADPP 

 
Florean Ramona 

Inspector principal SFCIT 
 


