
 

Nr.41 din  23 iunie 2016  

 

REFERAT   DE APROBARE  
La proiectul de hotărâre privind ÎNSUŞIREA INVENTARULUI 

BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI 
POMÎRLA 

 

 

 Prin Hotararea Guvernului nr 971/2002 publicata in Monitorul  Oficial al 
Romaniei , Partea  I nr 692 bis din 20 septembrie 2002 a fost atestat domeniul 
public al judetului Botosani . 
 De la aceasta data si pana in prezent au intervenit o serie de modificari in 
structura domeniului public al comunei Pomirla , reflectate in hotarari adoptate 
de Consiliul Local al comunei Pomirla ceea ce a impus si completarea Anexei nr  
47 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pomirla ” la 
Hotararea Guvernului nr 971/2002 , deoarece un numar important si-au 
schimbat regimul proprietatii ori s-au constatat o serie de suprapuneri intre ele 
, ori nu au fost incluse  in domeniul public . 
 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 debunuri 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. 
 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 .  
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R A P O R T   DE  S P E C I A L I T A T E  

La proiectul de hotărâre privind ÎNSUŞIREA INVENTARULUI 
BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI 

POMÎRLA 
  

 
 
 Inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Pomirla s-a efectuat 
in baza Legii nr 213/1998 privind propietatea 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 HCL nr 14/2002 si atestat 
de guvern prin HGR nr 971/2002 . 
 Ulterior domeniul public a suferit modificari si completari care au la baza 
hotarari ale consiliului local  cum ar fi trecerea din domeniul public in domeniul 
privat al unor bunuri sau completari.  
 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 _______________ 
          ASOLTANEI PETRU-SORIN ____________  
          RUSU DORU- IOAN ______________ 
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Nr. 41 din 23 iunie 2016 

 

PROIECT DE H O T A R A R E 

PRIVIND INSUSIREA INVENTRULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC 

DOMENIUL 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.41 din  23  iunie 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.42 din 23 
iunie 2016 ;   
 In conformitate  cu  prevederile art.21 alin. l si 2 din Legea 
nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia 
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 
si a Ordonantei de Guvern nr 112/2000 , pentru reglementarea procesului de 
scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care 
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale 
,aprobata prin Legea nr 246 /2001;  
 avand in vedere  prevederile Legii nr 52/2003 , privind  transparenta 
decizionala in administratia publica si faptul ca prezentul proiect de hotarare a 
fost adus la cunostinta publica prin afisare conform procesului verbal nr. 
2767/23 iunie 2016 si prin publicarea pe pagina de internet a primariei; 
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         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, 
 

propun : 
 

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

  
 -se abrogă poziţiile 6,7,46,47 ; 
  

 Art. 2.  Primarul comunei  Pomirla , prin aparatul propriu de specialitate 
va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunica  Institutiei Prefectului Judetului 
Botosani si Consiliului Judeţean Botoşani. 
  

INIȚIATOR , 
PRIMAR, 

DUMITRU CHELARIU 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 Nr.2767 din 23 iunie 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 însușirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunei Pomîrla; 

 
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 04 iulie 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”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 
Încheiat astăzi 23 iunie 2016 

 
 Subsemnatele  Chelariu Corina , secretar comuna Pomîrla , 
județul Botoșani și Asoltanei Alina-Andreea,  astăzi data de mai sus 
am procedat la afișarea  “Proiect de hotărâre privind însușirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei 

Pomîrla” la afișierul primăriei . 
  Pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
  SECRETAR,               CONSILIER , 
 CORINA CHELARIU              ALINA-ANDREEA ASOLTANEI  
 
 
 

 

 

 

ROMÂNIA 
 COMUNA POMÎRLA  
JUDEŢUL BOTOŞANI  

TEL/FAX 0231 622802 
E-mail primariapomirla@yahoo.com 

 
 
 


