ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. _____/2021
privind însuşirea propunerii Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului,
de modificare și completare a inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei
Rebricea, atestat prin Hotărârea Consiliului Local Rebricea nr. 7/2016
având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Rebricea, in calitatea sa de initiator, raportul întocmit de
compartimentul de specilitate şi rapoartele de avizare favorabile ale comisiilor de specialitate;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
în conformitate cu:
- prevederile art. 354 - art. 357, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, coroborat cu prevederile art. 4 alin. (1) si art. 6 din Legea nr. 18/1991 – Legea fondului funciar,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul art.129 alin. (2) lit. „c“, alin. (5) lit. „b”, art. 139 alin. (3), lit. „g“, şi art. 196 alin. (1) lit. „a”
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRICEA adopta prezenta hotărâre:
Art.1. Se însușește propunerea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului, cu privire la
modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Rebricea, atestat
prin Hotărârea Consiliului Local Rebricea nr. 7/2016, după cum urmează:
a) După poziția nr. 14 se adaugă patru noi poziții, cu nr. 15-18, cu datele de identificare din
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
b) Poziția nr. 2 din inventar, se abrogă;
Art.2. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin compartimentul de
specialitate.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică, prin afișare și se va comunica primarului
comunei Rebricea, compartimentului Buget, contabilitate, impozite şi taxe, compartimentului urbanism şi
amenajare a teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea și Instituției
Prefectului – județul Vaslui, în termenul prevăzut de lege.

Rebricea, 16 iulie 2021
I N I Ţ I A T O R,
- Comisia pentru activitati social-culturale,
culte, invatamant, sanatate si familie,
protectie copii, tineret si sport.
- Comisia pentru munca si protectie
sociala, amenajarea teritoriului si urbanism,
protectia mediului si turism.
- Comisia pentru activitati economicofinanciare, agricultura, juridica si
disciplina.
Data depunere raport de avizare –
20.07.2021

P R I M A R,
Radu Valerică

Avizeaza pentru legalitate,
Secretarul general al comunei
Jrs. Adina MAFTEI

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre
privind însuşirea propunerii Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului,
de modificare și completare a inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei
Rebricea, atestat prin Hotărârea Consiliului Local Rebricea nr. 7/2016

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Inițierea prezentului proiect de hotărâre este motivată de necesitatea inventarierii unor terenuri
în vederea amplasarii unor investiții de interes public, motiv pentru care se impune adaugarea unor 4
poziții noi în invetar, și anume pozițiile 15-18.
Totodată poziția nr. 2 din inventar se abrogă deoarece imobilul a fost înstrăinat Parohiei
Draxeni- actualul amplasament al Biseerii din Dreaxeni, în supraftaa de 8571 mp.
Mentionam ca terenurile in cauza 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, respectiv al celor care reglementeaza regimul juridic al imobilelor preluate in mod
abuziv de statul roman in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Totodata terenurile nu sunt
grevate de sarcini, nu fac obiectul vreunui litigiu si nu a fost declarat, prin acte normative, de uz sau de
interes public national.

Fata de considerentele de mai sus,

SUPUN SPRE APOBARE
Proiectul de hotarare privind însuşirea propunerii Comisiei speciale pentru întocmirea
inventarului de modificare și completare a inventarului bunurilor care aparțin domeniului
privat al comunei Rebricea, atestat prin Hotărârea Consiliului Local Rebricea nr. 7/2016, in baza
art. 129 alin. (2) lit. „c“, alin. (5) lit. „b”, art. 139 alin. (3), lit. „g“, şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
16 iulie 2021

P R I M A R,
Ing. Radu Valerică

ANEXA (proiect)
la Hotărârea Consiliului local Rebricea nr. ____ din __________
ROMANIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA
INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC
DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI REBRICEA

Însușit de Consiliul local prin
Hotărârea ____ din _________
Primarul comunei Rebricea,
Radu Valerică

INVENTARUL
bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Rebricea, județul Vaslui
Se completează cu pozițiile nr. 15-18, după cum urmează:

I.

Nr.
crt.

0

15

16

Denumirea
bunului

1

Teren
intravilan+extra
vilan

Teren extravilan

Elemente de identificare

2
Sat Sasova, comuna Rebricea, județul Vaslui
Intravilan-5.856 mp, Extravilan-32.555 mp, Tarla 59,
Parcela 609/1/1
N-DC 4
E-Proprietati particulare
S-Canal
V-HPR Rebricea
T 59, P 609/1/2, sat Sasova, comuna Rebricea, județul
Vaslui
N-Canal
E-Proprietati particulare
S-Alee pietonala
V-HPR Rebricea

1

Anul
dobândirii
sau după
caz, al dării
în folosinţă

Suprafața
totală
(mp)

Valoarea de
inventar
(lei)

Situaţia juridică
actuală
Denumire act de
proprietate
sau alte acte
doveditoare

3

4

5

6

-

Domeniul privat
al comunei
Rebricea potrivit
Hotărârii
Consiliului Local
nr. __/_

-

Domeniul privat
al comunei
Rebricea potrivit
Hotărârii
Consiliului Local
nr. __/_

2021

2021

38.411

1510

Nr.
crt.
0

17

18

Denumirea
bunului

1

Teren intravilan

Teren intravilan

Anul
dobândirii
sau după
caz, al dării
în folosinţă

Suprafața
totală
(mp)

2
Sat Crăciunești, comuna Rebricea, județul Vaslui
Intravilan, Tarla 20, Parcela 154/1/1

3

4

N-Strada secundara-NC
73067 E-HPR Craciunesti
S-Proprietati particulare
V-DC 135 A
Sat Crăciunești, comuna Rebricea, județul Vaslui
Intravilan, Tarla 23, Parcela 168/1/1
N-Strada secundara-NC 73070
E-Strada secundara nr. 8
S-Proprietati particulare
V-HPR Craciunesti

2021

Elemente de identificare

2

2021

5580

13.332

Situaţia
juridică actuală
Valoarea
Denumire act
de inventar
de proprietate
(lei)
sau alte acte
doveditoare
5
6

-

Domeniul privat
al comunei
Rebricea potrivit
Hotărârii
Consiliului
Local nr. __/_

-

Domeniul privat
al comunei
Rebricea potrivit
Hotărârii
Consiliului
Local nr. __/_

II.

Se abroga poziția nr. 2

Nr.
crt.
0

2

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

1

2

TEREN
INTRAVILAN

Sat Draxeni, comuna Rebricea, județul Vaslui
N : drum comunal DC 4
S : UAT Comuna Rebricea
V: UAT Comuna Rebricea
E : drum comunal DC 152

Președinte: Radu Valerică,

___________________

Secretar:

Maftei Adina,

___________________

Membri:

Mihăilă Neculai,

__________________

Ciobanu Andrei-Cristinel, ______________
Burghelea Ana-Maria, ________________
Burghelea Paraschiva, ________________
Toma Gabriel, _______________________

3

Anul
dobândirii
sau după
caz, al dării
în folosinţă

Suprafața
totală
(mp)

3

4

2006

8570,54

Situaţia
juridică actuală
Valoarea
Denumire act
de inventar
de proprietate
(lei)
sau alte acte
doveditoare
5
6

52.300

H.C.L. nr.
7/29.01.2016

