
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA SĂRATA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂRATA

HOTĂRÂRE
privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public

al comunei Sărata, județul Bacău

Consiliul Local al comunei Sărata, județul Bacău,întrunit în ședința extraordinară în data
de 8.12.2021
Având în vedere :

-proiectul de hotărâre nr. 3724 din 08.12.2021 și referatul de aprobare al  primarului  comunei
Sărata , înregistrat sub nr. 3724/1 din 08.12.2021, raportul de specialitate al compartimentului urbanism
și amenajarea teritoriului , înregistrat sub nr.7709 din 08.12.2021, precum și de avizele nr. 250/251/252
din 08.12.2021, al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sărata ;
În baza prevederilor :

-art. 129 alin. (1) , alin. (14),  art. 286 alin (1) si alin (4), art.287 lit. b), Anexa nr. 4, art.607
alin.(4) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;Hotărârea Guvernului  nr. 392/14.05.2020 privind Normele tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, al municipiilor
şi judeţelor; art.554 alin.(1), art.557 alin.(2), art. 858 si ale art. 863 lit.f) din Legea nr.287/2009 privind
Codul Civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare;Legii nr.24/2000 privind normele de
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare; art. 7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003  privind transparența decizională în administrația
publică, republicată ;
Luând în considerare:
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Sărata nr. 47/2009 privind însușirea inventarului bunurilor
ce alcătuiesc domeniul public al comunei Sărata, județul Bacău, modificată si completată prin hotărârile
adoptate ulterior de către Consiliul Local al comunei Sărata;
- obiectivul de investiții „Sală de educație fizică școlară din sat Sărata, comuna Sărata, judeţul
Bacău”;

- Protocol nr.  31435/21.07.2021 – C.N.I. S.A. / 90610/11.08.2021 – M.D.L.P.A. /
4370/21.07.2021 –U.A.T. Comuna Sarata;

- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 31434/21.07.2021 – C.N.I. S.A./
4369/21.07.2021 – U.A.T. Comuna Sarata;
În temeiul art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta
HOTARÂRE:

Art. 1. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sărata , județul Bacău,
atestat prin Hotărâre Guvernului nr.1347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului
Bacau, cu modificările și completările ulterioare , însușit prin Hotărârea Consiliului Local al
comunei Sărata nr. 47/2009, modificată și completată prin hotărârile adoptate ulterior de către
Consiliul Local al comunei Sărata, se modifică și se completează conform Anexei, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. Atestarea inventarului tuturor bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei
Sărata, județul Bacău va fi făcută ulterior prin hotărare a consiliului local cu respectarea
procedurii prevăzute la alin.(9) al art. 289 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare .
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂRATA

Anexa la HCL nr. 83 din 08.12.2021

INVENTARUL
Bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sarata, judetul Bacau

Nr.
crt.

Cod
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de identificare Anul
dobandirii sau

al darii in
folosinta

Valoarea de
inventar

Situatia juridica
actuala/denumire
act de proprietate

sau alte acte
doveditoare

0 1 2 3 4 5 6
197 1.6.2 Sala de educatie

fizica scolara
T19, P1303, 1301
Suprafata totala teren = 902 mp;
Suprafata construita = 388,00 mp;
Suprafata construita desfasurata =
415,00 mp;
Vecinatati:
N – nr. cadastral 62084 – domeniu
public si nr. cadastral 60218
proprietate privata
E – DS 1300
S – nr. cadastral 62067 – Scoala
Gimnaziala nr.1 cu clasele V - VIII
V – nr. cadastral 61543 – DCL
1036/1si 61740 – DS 1352

2021 2.646.265,80 lei Domeniul public al
comunei Sarata
conform:H.C.L. Sărata
nr.47/2009, Completat
prin H.C.L. Sărata
nr.9/2018
CF 62066 + CF 62085
Modificat prin H.C.L.
Sărata nr.25/2018
Carte funciara/nr.
cadastral 62101

Primar,
Argatu Irina Intocmit,

Referent, Filip Alexandru Constantin

Președinte de ședință,
Consilier Local Secretarul general al comunei Sărata,
Simon Paul – Valerian Cristina Sandu


