
Page 1 of 2  

 
ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei 

Unţeni, judeţul Botoşani 
 
 Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
 văzând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei cu nr.3335/2020, 
 analizând propunerile primarului comunei Unţeni cu Referatul de aprobare  
nr.3336/2020, 

având în vedere rapoartele: 
- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 
servicii şi comerţ; 

-  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

-  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 

constatându-se că au fost respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, 

în baza prevederilor: 
- art.859 şi 864 din Codul civil – Legea nr.287/2009 republicată cu modificările şi 

completările ulterioare,  
- art. 286, alin.(1) și (4) din O.U.G. nr.57/2019 nr.57/2019 privind Codul administrativ 

se referă la domeniul public al comunelor precum și ale H.G. nr.392/2020, 
- HG nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 

normale de funcţionare a mijloacelor fixe  modificată prin HG nr.1496/2008, 
- Hotărârile Consiliului local nr.15/2001 modificată și completată prin HCL 20/2010, 

HCL 49/2013 și HCL 31/2017 precum și dispoziția nr.55 din 22 iunie 2020 pentru 
constituirea comisiilor speciale pentru inventarierea domeniului public și privat al comunei, 

în temeiul art.45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. – Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public  
al comunei Unțeni, însuşit de consiliul local prin hotărârea nr.15/2001 modificată și 
completată prin HCL 20/2010, HCL 49/2013 și HCL 31/2017, conform anexei, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.   
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Art. 2. - Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 
aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Consilier Prelepcian V. Daniel-Mihai 

 
 
 
 
 
 
Comune Unțeni 
29 iunie 2020 
Nr. 16. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
         Vasile Ursachi 
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COMUNA UNŢENI 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

Anexa nr. 1 

la hotărârea nr.16 din 29 iunie 2020 

 
I N V E N T A R U L 

bunurilor care completează domeniul public care aparțin comunei Unțeni 

SECŢIUNEA I 

Bunuri imobile  

Nr. crt.  Codul de 
clasificare1  Denumirea bunului2  Elementele de identificare3  Anul dobândirii şi/sau al 

dării în folosinţă  
Valoarea de inventar4 

(mii lei)  Situaţia juridică actuală5  

0  1  2  3  4  5  6  

 626.  1.3.17.2.  Pod din beton și beton 
armat nr.1 

 Pod din beton și beton armat, 
cu deschiderea podului 
Lp=8,90 m, și cu grinzi cu 
corzi aderente, prefabricate, 
de tip GP.10/52 

2013   486.899,56 OUG nr.34/2006 aprobată prin Legea 
337/2006, Contract executare lucrări 255 
din 07.09.2007 și Proces-verbal la 
terminarea lucrărilor nr.4779 din 
29.11.2013  

627 1.3.7. Stradă sat Mânăstireni Stradă pietruită intravilan sat 
Mânăstireni, DS 563, 
suprafața construită la sol 
1131 metri pătrați 

 10.675,22 Art.5 din Legea nr.18/1991 a fondului 
funciar, republicată cu modificări și 
completări, Proces-verbal nr.3306 din 22 
iunie 2020 a comisiei special constituită 
prin dispoziția nr.55/2020 

628 1.3.7. Stradă sat Mânăstireni Stradă pietruită intravilan sat 
Mânăstireni, DS 573, 
suprafața construită la sol 717 
metri pătrați 

 6767.58 Art.5 din Legea nr.18/1991 a fondului 
funciar, republicată cu modificări și 
completări, Proces-verbal nr.3306 din 22 
iunie 2020 a comisiei special constituită 
prin dispoziția nr.55/2020 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Consilier Prelepcian V. Daniel-Mihai 
 


