
     ROMÂNIA                                                                                Nr. 2860 din 25.10. 2021 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 
COMUNA NEGRILEȘTI 
    CONSILIUL LOCAL 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al 

comunei Negrilești și a perioadei în care se efectuează inventarierea  
 
 

Consiliul local al comunei Negrilești, judeţul Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
_____ în prezenţa unui număr de ___ consilieri din totalul de 11 în funcţie și a delegatului sătesc, 
şedinţa fiind publică; 
 
 Având în vedere: 
 - referatul de aprobare al primarului comunei Negrilești, în calitate de inițiator al proiectului 
de hotărâre, nr. 2861/25.10. 2021; 
 - raportul de specialitate întocmit de secretarul general al UAT Negrilești nr. 
2915/28.10.2021; 
 - avizul consultativ __________ al Comisiei I- Comisia juridică şi administraţie publică 
locală:  
- avizul consultativ _____________ al Comisiei II- Comisia economică si urbanism:; 
 - adresa Instituției Prefectului-jud.BN nr. II/D/19747/23.09.2021; 
 - prevederile art. 552-554, art. 555 alin. (1) și art. 858 - art. 875 ale Legii nr.287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii nr.2139/30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea 
şi duratele de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile  O.G. Nr. 81/2003 din 28 august 2003 privind reevaluarea şi amortizarea 
activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 289 alin. (1), Anexa 4 și art. 357 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Hotărârea nr. 392/2020/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al 
municipiilor şi al judeţelor 
 
 În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (3) lit. g), 

art. 287 lit. b), art. 289 alin. (5), art. 607 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 (1) Se aprobă inventarierea anuală a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și 
privat al comunei Negrilesti, invetarierea care se va efectua în perioada 01.12-31.12 a fiecărui an.  
          (2) Pentru anul 2021 inventarierea anuală a bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
și privat al comunei Negrilesti va avea loc în perioada 01.12.2021-31.12.2021 iar în termen de 30 de 
zile de la data adoptării hotărârii, se va publica pe pagina de internet a instituției, adresa fiind 
www.primariacomuneinegrilesti.ro. 
. 



 Art. 2 Inventarierea bunurilor din domeniul public și din domeniul privat se va face de către  
Comisia specială pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public și 
domeniu privat al UAT Negrilești constituită prin Dispoziția primarului nr. 113/28.09.2021. 
 Art. 3 (1)  Comisia specială constituită prin Dispoziția primarului nr. 113/28.09.2021 are 
obligația ca în termen de 90 de zile de la modificarea regimului juridic al bunurilor respective să 
întocmească un raport prin care să propună executivului inițierea unui proiect de hotărâre, în 
vederea transmiterii la ministerul cu atribuții în domeniul administrației publice, în conformitate cu 
prevederile art. 289 alin. (10).  
       (2)   Comisia specială va inventaria toate bunurile din domeniul public și privat al 
comunei indiferent dacă sunt întabulate sau nu în cartea funciară. În cazul în care nu sunt întabulate 
în cartea funciară secretarul general al comunei va da o declarație pe propria răspundere în 
conformitate cu prevederile art. 289 alin. (7) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor de specialitate care au 
obligația să depună la secretarul comisiei, toate documentele care privesc modicfiarea/ completarea 
unor elemente de identificare a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei. 
 Art. 5  Hotărârea s-a adoptat cu _____ voturi „pentru”, ____ „abţineri” şi ____ voturi 
„împotrivă” (majoritate absolută).  
 ART.6 Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului- Judeţul Bistriţa-Năsăud. 
- primarul comunei Negrilești; 
- membrii  comisiei speciale: 

 -     toate compartimentele organizate în cadrul instituției; 
 
 
         Primar,                                                                                       Aviz de legalitate, 
          Costin Dumitru                                                                          Secretar general, 
                                                                                                    Muresan Danuta-Domnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


