
 

Nr  72 din  29 august 2016  

REFERAT DE APROBARE  LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

COMPLETAREA DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI POMRILA  

 

 Prin Hotararea Guvernului nr  377 /2010  publicata in Monitorul  Oficial al 

Romaniei , Partea  I nr. 309 din 11 mai 2010  a fost atestat domeniul public al 

judetului Botosani ,  domeniul public al comunei pomirla , regasindu-se in  Anexa 

47  din hotararea sus amintita .  

  In aceste sens la nivelul comunei Pomirla s-a procedat la reevaluarea 

patrimoniului public  si formularea de propuneri  ce au fost insusite prin hotarari 

ale consiliului local ,avandu-se in vedere categoriile de bunuri care alcatuiesc 

domeniul public al comunelor prevazute de Legea nr 213/1998 , privind 

proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si Hotararea Guvernului nr 

548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru intocmirea inventarului 

bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor oraselor , municipiilor si 

judetelor. 

 Modificarile si completarile la inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul 

public al comunei Pomirla trebuie insusite de consiliul local prin hotarare  vor fi 

centralizate conform art 21 lin 3 din Legea nr 213/1998 si  transmise  Consiliului 

Judetean Botosani care la randul sau le transmite Guvernului pentru ca prin 

hotarare sa se ateste domeniul public al comunei. 

 Mentionam ca bunurile  propuse a fi incluse in domeniul public al comunei 

nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privata sau de 

restituire , depuse in temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul 

funciar, nu este grevat de sarcini si nu fac obiectul nici unui litigiu  

 Fata de cele aratate mai sus am initiat un proiect de hotarare in baza 

propunerilor facute de comisia  de inventariere  prin care am propus insusirea de 

catre Consiliul local Pomirla a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 

public .  

     PRIMAR, 
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Nr . 73  din 28 august 2016  

 

 

 

R A P O R T   COMISIA DE INVENTARIERE  

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA DOMENIULUI 

PUBLIC AL COMUNEI POMIRLA  
 

 

 

 Inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Pomirla s-a efectuat in 

baza Legii nr 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si 

a Normelor tehnice de aplicare aprobate prin HGR nr 548/1999 si a fost insusit de  

Consiliul Local al comunei Pomirla prin hotarari de c onsiliu , si atestat de guvern 

prin HGR nr 971/2002 ,modificata si completata prin HGR nr 377/2010. 

  pe raza comunei Pomirla in parcela cadastrala Nr 560 A si si 526  

urmeaza a se construi instalatii de conexe sistem de alimentare cu apa 

,canalizare si epurare (puturi de mare adancime, statie de pompare a apei 

,conducte de transport a apei ,statie de epurare ,conducte canalizare ) fapt ce 

impune ca suprafata de teren de 2,5 ha  din  domeniul  privat  sa fie trecuta  in 

domeniul public  

 Urmare celor mentionate mai sus propunem Consiliului Local al comunei 

Pomirla spre aprobare si analiza proiectul de hotarare privind  insusirea domeniului 

public al comunei . 

     Comisia  de inventariere,  

      RUSU MARICEL 

      RUSU DORU  

      ASOLTANEI SORIN  
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PROIECT                    

 

 

H O T A R A R E   

PRIVIND INSUSIREA DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI 

POMIRLA  
 

 
 În temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare 
         luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei  Pomirla , în 
calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.  72 din 29 august 2016  , 
calitate acordată de prevederile  art. 33 din legea nr. 393/2004 privind 
statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la 
cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) raportul comisiei de inventariere  ,  înregistrat sub nr. 73  din  
28 august 2016  ;   
 In conformitate  cu  prevederile art.21 alin. l si 2 din Legea 
nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia 
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coroborate cu prevederile pct. II alin.2 lit. c, pct. VII si pct. X din Normele 
Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public  al comunelor, oraşelor, municipiilor si judeţelor, aprobate prin HG 
nr.548/1999, precum si Hotărârea Guvernului nr. 377/2010  publicată în 
Monitorul Oficial al României, nr. 306  din 11  mai 2010  a fost atestat 
domeniul public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Botoşani si  prevederile art.2 alin (1) din OG 
nr.81/2003 cu modificările si completările ulterioare privind reevaluarea si 
amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul instituţiilor publice, 
 avand in vedere  prevederile Legii nr 52/2003 , privind  
transparenta decizionala in administratia publica, 
 luand in considerare  Rapoartele de avizare a comisiilor de 
specialitate:  
 Comisia pentru agricultura , activitati economico-financiare , 
amenajarea teritoriului si urbanism, protectectia mediului si turism, servicii 
si comert. 
  Comisia pentru administratia publica locala, juridica si  de  
disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, munca 
si protectie sociala,protectie copii .  
 Comisia pentru activitati culturale, culte, invatamant, sanatate si 
familie, tineret si sport, 
         analizând dispoziţiile art.  36 alin. (2) lit. c), coroborat cu cele ale  
art 120 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POMIRLA,  adopta prezenta hotarare:  
 
 

 ART.1 - Consiliul Local al comunei  Pomîrla işi  însuşeşte Inventarul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Pomîrla , judeţul 
Botoşani, dupa cum urmează : 

 - se completează inventarul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunei Pomîrla conform anexei nr 1 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART.2- Primarul comunei Pomirla , prin aparatul de specialitate va 
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarare. 



 ART.3- Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului 
comunei Pomirla , Prefectului judeţului Botosani  si Consiliului  Judetean  
Botosani si se aduce la cunoştinţă publică prin  afisare  la sediul primariei  
precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.pomarla.ro.  
 
      INITIATOR,  
     PRIMARUL COMUNEI , 
     DUMITRU CHELARIU  
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Nr.75  din  19 AUGUST  2016 
 

A N U N Ţ 
 

 În conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) şi (2) din Legea 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se 
aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ: 
 

1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul Privat în 
domeniul  public  al comunei Pomîrla a unor bunuri;  

 

Proiectul de act normativ mai sus menţionat, documentaţia de bază 
(referat de aprobare, raport de specialitate)poate fi consultat:  
 La sediul Primăriei comunei Pomîrla, judeţul Botoşani (panou 

afişaj). 
 

Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere 
depusă la sediul Primăriei comunei Pomîrla – secretar,persoană de contact 
– Chelariu Corina. 

 
În baza art.6 alin.(4) din Legea nr.52/2003 şi art. 39 alin.(3) şi alin. 

(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, până la data de 25  SEPTEMBRIE  2016 se pot 
trimite în scris propuneri, sugestii ori opinii cu valoare de recomandare sau 
contestaţii privind proiectul de act normativ propus. Propunerile, sugestiile 
ori opiniile sau contestaţiile se vor transmite: 

 Prin poştă, la adresa: Primăria comunei Pomîrla, comuna 
Pomîrla, judeţul Botoşani. 

 Depuse la sediul Primăriei comunei Pomîrla, secretar – Chelariu 
Corina.  

 
Materialele transmise vor purta menţiunea – „Recomandare la proiect 
de act normativ”. 

 
 
 


