ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/fax: 0235/457050;
Telefon/fax : 0335/819630

HOTĂRÂREA NR. 51/2015
privind însuşirea propunerii Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului, de modificare și
completare a inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Rebricea, atestat
prin H.G. nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui, Anexa nr. 57, modificată prin H.G. nr.
78/2010, H.G. nr. 131/2012 și H.G. nr. 260/2013

având în vedere expunerea de motive a primarului comunei din care rezultă necesitatea modificării și
completarii inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Rebricea, raportul de specialitate al
compartimentului de resort, precum si raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate;
în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) si art. 21 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile pct.VI si X din Anexa nr. 1
la Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c“, alin. (5) lit. „a”, art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se însușesc propunerile Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului, cu privire la modificarea si
completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Rebricea, atestat prin H.G. nr.
1361/2001, anexa nr. 57, modificată prin H.G. nr. 78/2010, H.G. nr. 131/2012 și H.G. nr. 260/2013, după cum
urmează:
La Anexa nr. 57 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Rebricea”:
a) la secţiunea I “Bunuri imobile”, se modifică următoarea poziţie:
1) la poziția nr. 162, coloana 3 va avea următorul cuprins:
“Sat Draxeni
Număr cadastral: 70689
Număr carte funciară: 70689
Suprafață construită C1 = 680 mp (clădire școală)
Fundație beton, pereți cărămidă, acoperiș onduline, 7 săli de clasă, 1 sală cancelarie, 1 sală secretariat,
1 sală bibliotecă, 1 cameră centrală termică
Suprafață construită C2 = 22 mp (grup sanitar exterior)
Suprafață teren – 6.011 mp
Vecinătăți:
N – DC4
S – proprietate Călin Petru
E – Stradă secundară 20
V – Cârlescu Aurel
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2) la poziţia nr. 229, coloana 3 va avea următorul cuprins:
“Din DC 152 până la Stradă secundară 8 – Rateșu Cuzei
L = 657 m
l = 4 m”
b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, dupa poziția nr. 237, se introduc 4 (patru) poziţii noi, respectiv
poziţiile nr. 238, 239, 240 și 241, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin compartimentul de
specialitate.
Art.3. Secretarul comunei Rebricea va înainta Primarului comunei Rebricea, Instituției Prefectului –
Județul Vaslui și Consiliului Județean Vaslui prezenta hotarare, in termenul prevazut de lege.
Art.4. Pe data prezentei, se abroga Hotararea Consiliului Local Rebricea nr. 27/30.04.2015 privind
insuşirea propunerii Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului, de modificare a inventarului

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Rebricea, atestat prin H.G. nr. 1361/2001 privind
atestarea domeniului public al judeţului Vaslui precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din
judeţul Vaslui, Anexa nr. 57, modificată prin H.G. nr. 78/2010, H.G. nr. 131/2012 și H.G. nr. 260/2013.

Rebricea, 30 iulie 2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Vatavu Titi
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
Sârcu Geanina - Elena
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JUDEȚUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
COMISIA SPECIALĂ PENTRU
ÎNTOCMIREA INVENTARULUI
BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC
AL COMUNEI REBRICEA

Însușit de Consiliul Local
prin Hotararea nr. 51/30.07.2015

PRIMAR,

Radu Valerică
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public
al comunei Rebricea, judeţul Vaslui

Cod
de
clasificare

Denumirea bunului

0

1

2

238

1.3.7.1

Nr.
Crt.

239

240

241

Elemente de identificare

Anul
dobândirii
sau dării în
folosinţă

Valoarea
de inventar

4

5

2015

7.070

-lei-

Stradă secundară 8
Sat Rateșu-Cuzei
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Din DE 793 până la Stradă
secundară 4 – Rateșu
Cuzei
L = 707 m
l=5m

1.3.7.1

Stradă secundară 9
Sat Rateșu-Cuzei

Din DC 152 până la Halta
CFR Rateșu-Cuzei
L = 60
l=5

2015

600

1.3.7.1

Stradă secundară 6
Sat Rebricea

Din DC 4 până la Stația
CFR Rebricea
L = 90
l=5

2015

900

Suprafață de teren aferentă
platformei de colectare și
valorificare a deșeurilor
nepericuloase provenite din
activități de construcție și
demolări

Sat Rateșu-Cuzei
Tarlaua 70, parcela 720/2
Suprafața – 6260 mp

1.8.8

-

Preşedinte

- Radu Valerică

-

Secretar

- Sârcu Geanina – Elena

-

Membri

- Baciu Violeta – Elena
- Burghelea Paraschiva
- Luchian Laurențiu – Nicolae
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2015

96.400

Situaţia juridică
actuală
Denumire act
proprietate sau alte
acte doveditoare

6
Domeniul public al
comunei Rebricea
potrivit Hotărârii
Consiliului Local
nr. 51/2015
Domeniul public al
comunei Rebricea
potrivit Hotărârii
Consiliului Local
nr. 51/2015
Domeniul public al
comunei Rebricea
potrivit Hotărârii
Consiliului Local
nr. 51/2015
Domeniul public al
comunei Rebricea
potrivit Hotărârii
Consiliului Local
nr. 51/2015

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
COMPARTIMENT URBANISM

Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0335/819630

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind însuşirea propunerii Comisiei speciale pentru
întocmirea inventarului, de modificare si completare a inventarului bunurilor
care aparțin domeniului public al comunei Rebricea, atestat prin H.G. nr.
1361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui, Anexa nr. 57, modificată
prin H.G. nr. 78/2010, H.G. nr. 131/2012 și H.G. nr. 260/2013

Initierea proiectului de hotarare inscris pe ordinea de zi s-a facut in conformitate cu
prevederile art. 3 alin. (4) si art. 21 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publica, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile pct.VI si X din Anexa
nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţelor, astfel:
Art. 21. „(1) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativteritoriale se întocmeşte, după caz, de comisii special constituite, conduse de preşedinţii consiliilor
judeţene, respectiv de primarul general al municipiului Bucureşti sau de primari.
(2) Inventarele întocmite potrivit prevederilor alin. (1) se însuşesc, după caz, de consiliile
judeţene, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliile locale.”
Pct.VI si X din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 prevad ca:
VI. „Domeniul public al comunelor, oraşelor şi municipiilor este alcătuit din categorii de
bunuri prevăzute în anexa nr. 3, precum şi din alte bunuri de uz şi de interes public local, declarate
ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca bunuri de uz ori de
interes public naţional sau judeţean. „
X. „Inventarele se însuşesc, prin hotărâre, de către consiliile judeţene, respectiv Consiliul
General al Municipiului Bucureşti, şi de către consiliile locale.”
Cu incadrarea in prevederile art. 36 alin. (2) lit. „c“, alin. (5) lit. „a” din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, propun
adoptarea proiectului de hotarare, in forma prezentata de initiator.

17 iulie 2015
CONSILIER,
Luchian Laurențiu - Nicolae

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

EXPUNERE

DE

MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind însuşirea propunerii Comisiei speciale pentru
întocmirea inventarului, de modificare și completare a inventarului bunurilor
care aparțin domeniului public al comunei Rebricea, atestat prin H.G. nr.
1361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui, Anexa nr. 57, modificată
prin H.G. nr. 78/2010, H.G. nr. 131/2012 și H.G. nr. 260/2013

Doamnelor şi domnilor consilieri,

Am inițiat prezentul proiect de hotărâre motivat de necesitatea si obligativitatea modificării și
completării domeniului public al comunei Rebricea, ca urmare a actualizării elementelor de identificare
a unor bunuri care aparțin domeniului public după cum urmează:
1) La poziția nr. 162 din inventar, unde se regăsește Clădirea și terenul aferent Școlii gimnaziale nr. 1
sat Draxeni, se vor modifica elementele de identificare ca urmare a măsurătorilor efectuate în
scopul înscrierii în cartea funciară a UAT Comuna Rebricea.
2) La poziția nr. 229 din inventar, unde se regăsește drumul agricol de exploatație 793 „La Pui”,
Comisia specială pentru întocmirea inventarului propune, ca urmare a măsurătorilor topografice
efectuate, schimbarea categoriei din drum de exploatație în stradă secundară pentru o lungime de
707 m (stradă denumită în continuare Stradă secundară 8). Astfel DE 791 va avea o lungime de 657
m și va pleca din intersecția cu DC 152 până la noua Stradă secundară 8. Schimbarea categoriei
este motivată și de faptul că Strada secundară 8 va deservi cartierul nou de case, zonă în care s-a
implementat de curând și proiectul de electrificare cu finanțare nerambursabilă prin GAL „Ștefan
cel Mare”. Strada secundară 8, va ocupa o nouă poziție în inventar, respectiv poziția nr. 238, va
avea o lungime de 707 m și va pleca din DE 791 până la Strada secundară 4.
3) Motivat de prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată 2014, conform
cărora ”autoritățile administratiei publice locale au obligația sa atinga, pana in anul 2020, un
nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv
operatiuni de umplere rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de
minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructie
si demolari”, se impune necesitatea amenajării unei platforme de colectare și valorificare a
deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări, precum și drumul de
acces la această platformă, fapt pentru care au fost identificate și propuse de către Comisie pozițiile
nr. 239 și nr. 241 pentru a face parte din inventar.
4) De asemenea Comisia specială pentru întocmirea inventarului propune introducerea în inventar a
unei noi străzi, respectiv Strada secundară 6 în satul Rebricea la poziția nr. 240, identificat din
drumul comunal DC4 și până în spatele gării CFR Rebricea, având o lungime de 90 m și o structură
constructivă de piatră spartă. De menționat este faptul că 25 m din acest drum este deja asfaltat, ca
cerință tehnică a proiectului „Modernizare drum comunal DC4 din DJ 248” privind străzile laterale.

Menționez că bunurile ce sunt propuse pentru modificarea și completarea inventarului nu fac
obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată, nu sunt grevate de sarcini și nu
fac obiectul vreunui litigiu.
Ținand cont de prevederile art. 21 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publica şi regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, care precizează că
“Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale se
întocmeste, dupa caz, de comisii special constituite, conduse de președinții consiliilor județene,
respectiv de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari” și se însușesc, după caz, de
consiliile locale, urmând a se centraliza de Consiliul Județean și a se trimite Guvernului, pentru ca,
prin hotărâre, să se ateste apartenența bunurilor la domeniul public județean sau de interes local și cu
încadrarea în prevederile art. 36 alin. (2) lit. „c“, alin. (5) lit. „a”, din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun adoptarea
proiectului de hotărâre, în forma prezentată.

17 iulie 2015
P R I M A R,

ing. Radu Valerică

