ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI

Proiect nr. 46 din 1.07.2020

Vizat pentru legalitate,
Secretar general,
Ionel BOSTAN

HOTĂRÂRE
cu privire la completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bodești,
județul Neamț
Având în vedere:
Referatul de aprobare prezentat de domnul Marinel Barna, primarul comunei Bodești;
•
Raportul de specialitate comun întocmit de Biroul contabilitate, financiar, impozite și taxe locale;
•
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
•
Procesul - verbal al comisiei speciale de întocmire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Bodești, constituită prin Hotărârea Consiliului local al comunei Bodești cu nr. 43 din 19.09.2016;
•
Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Bodești;
În conformitate cu prevederile art.129 alin. (1), alin. (2) lit. (c), art. 286 alin.(1), alin. (4), art.287 din Codul
administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, ale Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, privind
regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) şi art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019,

•

Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. - Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bodești, aprobat
prin Hotărârea Consiliului local al comunei Bodești nr. 41 din 21.12.2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
La anexa reprezentând „Anexa privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei
Bodești, după poziţia cu nr. crt. 117 se introduce o nouă poziţie cu nr.118 conform anexei1 la prezenta hotărâre:
Art.2. - (1) Primarul comunei Bodești, prin serviciile din cadrul aparatului de specialitate va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Biroul contabilitate, financiar, impozite și taxe locale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa
cantitativ valorică și va opera modificările corespunzătoare ale anexei la Hotărârea Consiliului local nr.41/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.3. - Secretarul comunei Bodești va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri şi
comunicarea acesteia Primarului comunei Bodești, serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei
Prefectului Judeţului Neamț.
Inițiator,
Primar,
Marinel BARNA

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de ________ 2020, cu
respectarea art. 139, alin. (2) litera g) (majoritate absolută), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de ____voturi pentru, ____ abţineri şi ____ voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în
funcţie şi ___ consilieri prezenţi la şedinţă.

Anexa nr. 1
H.C.L. nr. ............ din 2.07.2020
Preşedinte/Primar,
Barna Marinel
(numele, prenumele, semnătura şi sigiliul)

JUDETUL NEAMT
COMUNA BODEȘTI
Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ teritoriale comuna Bodești

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

118

-

Sistem de
iluminat
public

3
- 86 bucăți
corpuri iluminat
public stradal
economic cu
sursă
LED50W/230V;
- 300 bucăți
corpuri iluminat
stradal led 50W
LR ZEMIT;
- 113 bucăți
corpuri iluminat
stradal led 30W
LR ZEMIT.

Anul
dobândirii
şi/sau al
dării în
folosinţă
4

2015
2018
2019

Preşedinte,
Marinel Barna

Membri:

Semnătura

-

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Secretar - Bostan Ionel
Sef birou - Pașcu Mioara
Referent - Bîrsan Maria
Consilier - Iftode Elena

Valoarea
de
inventar
- mii lei -

Situația juridică
actuală

5

6

242,66

Domeniu public

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMARIA

- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr.3685 din 1.07.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bodești,
județul Neamț
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. 392 din 14.05.2020, privind Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunelor, oraşelor, al municipiilor şi judeţelor;

♦

Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicate, cu modificările şi completările ulterioare;

♦

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;

♦

art.129 alin. (1), alin. (2) lit. (c), art. 286 alin.(1), alin. (4), art.287 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare

♦

Văzând că în domeniul public nu este inventariat sistemul de iluminat public în comuna Bodești;
Ca urmare a identificării investițiilor făcute de comuna Bodești în sistemul de iluminat public, a fost identificat și inventariat
acest sistem care este necesar a fi înscris în inventarul domeniului public al comunei;
Propunem completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bodești, județul Neamț,
după cum urmează:
La
Secțiunea I - 'Bunuri imobile'
Nr. Codul de
Denumirea
Elemente de identificare
Anul
Valoarea
Situația
crt. clasificare
bunului
dobândirii
de inventar
juridică
- mii lei şi/sau al dării
actuală
în folosinţă
0
1
2
3
4
5
6
118
Sistem de
- 86 bucăți corpuri iluminat public stradal
2015
242,66
Domeniu
iluminat
economic cu sursă LED50W/230V ;
2018
public
- 300 bucăți corpuri iluminat stradal led
public
2019
50W LR ZEMIT
- 113 bucăți corpuri iluminat stradal led
30W LR ZEMIT
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.
Sef birou,
Mioara PAȘCU

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMARIA
- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr.3684 din 1.07.2020

Referat de aprobare
cu privire la completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al comunei Bodești,
județul Neamț

Conform prevederilor OUG nr. 57/2019 toate bunurile aparţinând unităţilor
administrativ - teritoriale sunt supuse inventarierii anuale și inventarul domeniului public
se atestă prin hotărâre a autorităţii deliberative a fiecărei unităţi administrativ teritoriale.
Ca urmarea investițiilor făcute de comuna Bodești în sistemul de iluminat public care a
fost identificate și inventariate, este necesar a fi înscris în inventarul domeniului public
al comunei sistemul de iluminat public al comunei Bodești;
Propun completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei Bodești, județul Neamț.
Se completează domeniului public al comunei Bodești în sensul că se va înscrie
Sitemul de iluminat public.
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,
Marinel BARNA

