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

HOTĂRÂREA NR. 15/2016
privind însuşirea 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
având în vedere expunerea de motive a primarului comunei din care rezultă necesitatea modificării
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 însușește propunerea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului, cu privire la
modificarea 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 urmeaza:
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. 166, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Sat Sasova
Număr cadastral: 70043
Număr carte funciară: 70043
Suprafață construită = 149 mp
Fundație beton, pereți cărămidă, acoperiș onduline, 2 săli de clasă,
1 cancelarie, 1 cameră centrală termică
Suprafață teren = 1.892 mp
Vecinătăți:
N – DC4
S – HPR
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E – proprietate Zaharia Ionel
V – proprietate Melniciuc Dumitru”
2) la poziția nr. 168, coloana 3 va avea următorul cuprins:
“Sat Tufeștii de Jos
Număr cadastral: 70094
Număr carte funciară: 70094
Suprafață construită C1 = 159 mp (clădire școală veche)
- Fundație piatră, pereţi pământ, acoperiş ţiglă, 2 săli de clasă
Suprafață construită C2 = 26 mp (grup sanitar exterior)
Suprafață construită = 447 mp (clădire școală nouă)
- fundație beton armat, pereți cărămidă GVP, acoperiș șarpantă lemn, învelitoare tablă
amprentată, tâmplărie PVC
- 4 săli de clasă
- 1 sală cancelarie
- 1 sală secretariat / administrație
- grup sanitar interior (fete/băieți/persoane handicap)
- 1 cameră centrală termică
- 1 puț forat H = 70 m
- 1 stație epurare compactă
- cămin colectare ape uzate 2,3m x 2,3m x 1,15 m
Suprafață teren – 1.855 mp
Vecinătăți:
N – proprietate Albu Elena
S – DC 152
E – Stradă secundară 3
V – Chelban Costică”
3) la poziția nr. 168, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2012”
4) la poziția nr. 168, coloana 5 va avea următorul cuprins: „705.500”
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 modifică Hotărârea Consiliului Local Rebricea nr. 57/29.09.2015
privind însuşirea 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, 29 februarie 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,

Asandei Sorinel

Sârcu Geanina - Elena
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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 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

Inițierea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi s-a facut în conformitate cu
prevederile art. 3 alin. (4) si art. 21 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile pct.VI
și 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
administrativ-teritoriale 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 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 de inițiator.
03 februarie 2016
CONSILIER,
Luchian Laurențiu - Nicolae

ROMÂNIA
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la proiectul de hotărâre privind însuşirea 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

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am inițiat prezentul proiect de hotărâre motivat de necesitatea și obligativitatea modificării
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. 168 din inventar, unde se regăsește Clădirea și terenul aferent Școlii cu clasele I-IV
Tufeștii de Jos, se vor modifica elementele de identificare corelându-le cu datele din autorizația
de construire a școlii noi și procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, referitoare la
suprafața construită și valoarea de inventar. De asemenea, se vor adăuga la aceste elemente de
identificare și numărul cadastral și numărul de carte funciară rezultate în urma dezmembrării
suprafeței de 25 mp aferente punctului de colectare selectivă a deșeurilor.
2) La poziția nr. 166 din inventar, unde se regăsește Clădirea și terenul aferent Școlii cu clasele I-IV
Sasova, se vor modifica, de asemenea, elementele de identificare referitoare la numărul cadastral,
numărul de carte funciară și suprafața construită. Aceaste modificări sunt motivate de faptul că,
la data întocmirii inventarului în anul 2009, imobilului i-a fost atribuit un număr cadastral
provizoriu ca urmare a dezmembrării unei suprafețe de 25 mp aferente unui punct de colectare
selectivă a deșeurilor, însă locația acestui punct de colectare a fost schimbată ulterior și astfel nu
a mai fost realizată încheierea de autentificare a actului de dezmembrare. Acest fapt a condus la
păstrarea numărului cadastral anterior dezmembrării, respectiv nr. 70043, lucru care va trebui
corelat și în inventar.
Mai fac precizarea că bunurile ce sunt propuse pentru modificarea 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 modificările și completările ulterioare, 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.

03 februarie 2016
P R I M A R,

ing. Radu Valerică

