
 

NR 3  DIN  5 IANUARIE 2017  

 

REFERAT DE APROBARE  LA PROIECUL DE HOTARARE PRIVIND 

ACTUALIZAREA BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT 

AL COMUNEI POMIRLA  

Domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale este 

alcatuit din bunuri   aflate in proprietatea lor si care nu fac parte din domeniul 

public. Asupra acestor bunuri statul sau unitatile administrativ-teritoriale au drept 

de proprietate privata. 

Dreptul de proprietate privata al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale 

asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun, 

daca legea nu dispune altfel. 

  Potrivit art 6 din Legea nr 213/1998 privind proprietatea publica si regimul 

acesteia “Fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor 

administrative teritoriale si bunurile dobindite de stat in perioada 6 martie 1945 - 

22 decembrie 1989, daca au intrat in proprietatea statului in temeiul unui titlu 

valabil, cu respectarea Constitutiei, a tratatelor internationale la care Romania era 

parte si a legilor in vigoare la data preluarii lor de catre stat. 

 Astfel comisia special infiintata  pentru intocmirea   inventarului bunurilor 

care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Pomirla a procedat  si la 

inventarierea domeniului privat , care potrivit legii trebuie   aprobat  de  catre 

consiliul local . 

 Fata de cele aratate mai sus am initiat un proiect de hotarare prin care am 

propus spre dezbatere si analiza lista bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al 

comunei Pomirla. 
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NR 4  DIN   5 ianuarie 2017  

 

R A P O R T   DE   S P E C I  A L I T A T E LA PROIECUL DE 

HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA BUNURILOR CARE ALCATUIESC 

DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI POMIRLA  

 

  Vazand REFERAT DE APROBARE  LA PROIECUL DE 

HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA BUNURILOR CARE ALCATUIESC 

DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI POMIRLA  

 Studiind proiectul de hotarare , initiat de catre primarul comunei 

Pomirla , privind   actualizarea bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al 

comunei ; 

Constat ca prevederile acestuia sunt  in confomitate cu :  

  Legea nr 213/1998 , privind proprietatea publica si regimul 

acesteia ; 

  Legea nr 215/2001 , privind administratia publica locala , 

republicata  

Avand in vedere cele expuse mai sus propun spre aprobarea 

Consiliului Local Pomirla , proiectul de hotarare  privind  actualizarea 

bunurilor care alcatuiesc domenhiul public al com unei Pomirla. 

 

                                              Consilier , 

      Florin Ursuleanu  
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          Proiect   

 

H O T A R A R E    

Privind  actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 

privat 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 și completările ulterioare, 

               Vazand prevederile Legii nr 213/1998 privind proprietatea 

publica  si ale art 121 alin 1 din Legea nr 215/2001 , privind 

administratia publica locala , 
luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei  Pomirla , în 

calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 3  din  5 IANUARIE 2017  , 
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 compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Pomirla ,  înregistrat sub nr. 5  ianuarie 
2017    ; 
                      analizând prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. d) 
combinat cu alin. (6) lit. a) punctul 1 din  Legea nr.215/2001  
 
                       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   POMIRLA  adoptă 
prezenta hotărâre. 
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Art. 1. Se  aproba actualizarea Inventarului  bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat  al comunei Pomirla , judeţul Botoşani, conform anexei ce  face 

parte integrantă din prezenta hotărâre 

 Art. 2.  Primarul comunei Pomirla , prin aparatul propriu de specialitate va 

duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

ART.3 - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului 
comunei Pomirla  şi prefectului judeţului Botosani  şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afisare la sediul primariei. 

 

         

 

INITIATOR, 

PRIMARUL COMUNEI , 

DUMITRU CHELARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Nr.3 din 05 ianuarie 2017 
 

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 actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 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 28 ianuarie 2017 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.  
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Materialele transmise vor purta menţiunea – „Recomandare la proiect 
de act normativ”. 

 
 

 


