ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
CONSILIUL LOCAL
_________________________________________________________
PROIECT
Nr. 52 din 8.08.2018
Vizat pentru legalitate,
Secretar,
Jr. Bostan Ionel
HOTĂRÂRE
cu privire la completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bodești,
județul Neamț atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001, modificata si completata
prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2007
Consiliul Local al comunei Bodești, județul Neamț.
Având in vedere:
−
prevederile Legii nr. 213/1998, cu modificările si
completările ulterioare, privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia și ale Hotărârii de Guvern nr. 548/1999 cu privire la
aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunelor, municipiilor si județelor;
−
Hotărârea Consiliului local al comunei Bodești nr. 41 din 21.12.2006 privind însușirea
inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Bodești, cu modificările și completările
ulterioare aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2007 privind atestarea domeniului public al
județului Neamț, cu modificările și completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 4008 din 8.08.2018 a primarului comunei.
Văzând raportul de specialitate nr. 4009 din 8.08.2018;
In temeiul:
−
Prevederilor art.3 alin.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică si regimul
juridic al acesteia, cu modificări si completări ulterioare;
−
Hotărârii Guvernului 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor municipiilor si județelor;
In conformitate cu art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin.3; art.115 alin.1 lit. b din Legea nr.215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificări si completări ulterioare:
H O T A R Ă Ș T E:
Art. 1. Se aprobă completarea “Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei
Bodești”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă trecerea in domeniul public al comunei Bodești a bunului identificat în anexa
nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 3. La data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului local al comunei Bodești nr 44
din 26.07.2018.
Art. 4. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei autorităților si persoanelor
interesate si va întreprinde demersurile necesare promovării, prin intermediul Consiliului Județean
Neamț, proiectului de hotărâre de Guvern cuprinzând modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1356/2001,
modificata si completata prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2007.
____________________________________________________________________________
Inițiator,
Primar,
ec. Barna Marinel

JUDETUL NEAMT
COMUNA BODEȘTI
Comisia specială de inventariere
a bunurilor ce aparțin domeniul public
al comunei Bodești

Anexa nr. 1
la H.C.L. nr. ............ din ................

Completări ale inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al comunei Bodești
Secțiunea I - 'Bunuri imobile'
Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de
identificare

0

1

2

1.3.7.2.

Rețea
stradală
(Piața Hora
de la
Frumușica)

3
- suprafața
de 1694 m.p.
- lungime 80
m.p.
Intravilan
sat Bodești
din DN 15C
în DJ 155 G

118
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4

Valoarea
de
inventar lei
5

2018

-

Anul
dobândirii
sau PIF

Semnătura
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Situația juridică
6

Domeniu public

ROMANIA
JUDETUL NEAMȚ
COMUNEI BODEȘTI
PRIMĂRIA
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 4008 din 8.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bodești, județul Neamt atestat
prin Hotararea Guvernului nr. 1356/2001, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 650/2007
Cadru legal:
Legea nr. 213 din 1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare;
Codul civil
H.G. nr. 548 din 1999, privind Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
Legea nr., 7/1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicate, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor
cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară;
HG nr. 1.356 din 2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamț, precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţul Neamț, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.
36 alin. (5), lit. c), art. 122, art. 45 alin. (1).
Văzând necesitatea modernizării rețelei stradale de lângă sediul Primăriei comunei Bodești;
Având în vedere ca pentru realizarea documentației necesare aprobării unei investiții este necesar ca imobilul să
fie in inventar;
Întrucât rețeaua stradala nu a fost înregistrată în inventarul domeniului public al comunei decât prin HCL nr. 44
din 26.07.2018 și nu a fost intabulată în carte funciară a comunei Bodești.
Verificând situația în teren și planul topografic care au stat la baza emiterii HCL nr. 44 din 26.07.2018, s-a
constatat că în suprafața rețelei stradale nu a fost inclusă și parcarea laterală dinspre sediul primăriei, nu s-au luat în calcul
zonele de protecție a drumului național și zona de protecție a drumului județean, nu sa înscris și suprafața de teren din
spatele curții Primăriei comunei Bodești care nu ave legătură cu altă suprafață de teren;
Analizând prevederile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind cadastrul şi
publicitatea imobiliară si prevederile art.36, alin.2, lit. c şi art.61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată,
Se impune completarea domeniului public al comunei Bodești în sensul că se va completa inventarul domeniului
public al comunei Bodești cu Rețea stradală (Piața Hora de la Frumușica) în suprafața de 1333 m.p., lungime 87 m.
Propunem completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bodești, județul Neamț
atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001, modificata si completata prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2007, după
cum urmează:
La
Secțiunea I - 'Bunuri imobile'
Nr. crt.
Codul de
Denumirea
Elemente de
Anul
Valoarea de
Situația juridică
clasificare
bunului
identificare
dobândirii sau inventar - lei
PIF
0
1
2
3
4
5
6
118
1.3.7.2.
Rețea stradală
- suprafața de
2018
Domeniu public
(Piața Hora de
1694 m.p. la Frumușica) lungime 80 m.p.
Intravilan sat
Bodești din DN
15C în DJ 155 G
Considerăm că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate şi propun Consiliului Local al comunei Bodești
adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în proiect.
Secretar,

Sef birou,

Bostan Ionel

Pașcu Mioara

ROMANIA
JUDETUL NEAMȚ
COMUNEI BODEȘTI
PRIMAR
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 4009 din 8.08.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Bodești, județul Neamț atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001,
modificata si completata prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2007

Conform prevederilor Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 215/2001, privind
administraţia publică, republicată, cu modificări şi completări, domeniul public al municipiilor este
alcătuit din bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor sunt de uz sau de interes public local,
declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege de uz sau de
interes public naţional.
Văzând necesitatea modernizării rețelei stradale de lângă sediul Primăriei comunei Bodești;
Având în vedere ca pentru realizarea documentației necesare aprobării unei investiții este
necesar ca imobilul să fie in inventar;
Întrucât rețeaua stradala nu a fost înregistrată în inventarul domeniului public al comunei
decât prin HCL nr. 44 din 26.07.2018 și nu a fost intabulată în carte funciară a comunei Bodești;
Verificând situația în teren și planul topografic care au stat la baza emiterii HCL nr. 44 din
26.07.2018;
Propun completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bodești,
județul Neamț atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001, modificata si completata prin
Hotărârea Guvernului nr. 650/2007.
Se completează domeniului public al comunei Bodești în sensul că se va completa cu Rețea
stradală (Piața Hora de la Frumușica) în suprafața de 1333 m.p., lungime 87 m.
Faţă de cele arătate mai sus consider că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate şi
propun Consiliului Local al comunei Bodești adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în
proiect.

Primar,
Ec. Barna Marinel

