
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ - Teritorială SĂRATA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂRATA

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea  bunurilor aparținând domeniului public

al comunei Sărata, județul Bacău

Consiliul Local al comunei Sărata, județul Bacău,întrunit în ședința ordinară în data
de 27.12.2022
Având în vedere :
-Referatul de aprobare al  primarului  comunei Sărata , înregistrat sub nr.80 /1 din
12.12.2022, Raportul de specialitate al compartimentului urbanism și amenajarea
teritoriului  , înregistrat sub nr.7470 din 12.12.2022, precum și avizele nr.241/242/243 din
27.12.2022 , ale 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) din Ordonanța de
Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare; 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; 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, cu modificările
și completările ulterioare ;
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. Se declară ca bun de interes public local și se introduce în domeniul public al
comunei Sărata, județul Bacău, drumul sătesc DS 1219, situat în intravilan, în suprafață
totală de 1.314 mp, lungime =196 m, lățime = 7 m, vecinătăți: N – DCL 1036/1 –
str. Stațiunii - nr. cadastral 61543 și N 1239/4, E – N 1239/5, S – proprietăti private,
V – Haidau Constantin si Haidau Maria - nr. cadastral 60594, înscris în Anexa , parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.(1) Se modifică bunul existent și inventariat  în  domeniului public al comunei Sărata
județul Bacău,  N 1239/4, în sensul că în loc de suprafața de 2.009 mp se va trece
suprafața de 1.467 mp, teren intravilan identificat cu următoarele vecinătăți: N - DCL
1036/1- str.Stațiunii-nr. cadastral 61543, E – DS 1219, S–DS 1219, V – Haidau Constantin
si Haidau Maria – nr. cadastral 60594,  ca urmare a măsurătorilor efectuate în teren.
(2) Se modifică bunul existent și inventariat  în  domeniului public al comunei Sărata
județul Bacău, în sensul că în loc de N 1239 se va trece N 1239/5, în loc de suprafața de
823 mp se va trece suprafața de 1.210 mp, teren intravilan identificat cu următoarele
vecinătăți: N – DCL 1036/1 - str. Statiunii - nr. cadastral 61543, E – proprietati private,
S – proprietăți private, V – DS 1219, ca urmare a măsurătorilor efectuate în teren.



(3) Se modifică bunul existent și inventariat  în  domeniului public al comunei Sărata
județul Bacău,  DS 368/1, în sensul că în loc de suprafața de 1.002 mp se va trece
suprafața de 1.676 mp, din care 400 mp în intravilan și 1276 mp în extravilan ,
lungime: E – 283,33, V – 279,73, lățime = 7 m, identificat cu următoarele vecinătăți:
N – DCL 1965 - str. Scolii - nr. cadastral 61710, E – proprietati particulare, S – DS 326,
V – proprietăți particulare, ca urmare a măsurătorilor efectuate în teren.
(4) Bunurile menționate la art.1 și art.2 alin.(1) - (3) vor fi înscrise în cartea funciară.
(5) Modificarea pozițiilor din inventarul domeniului public 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 modificările si completările ulterioare .
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de
contencios administrativ,  în conditiile Legii nr.554/2004, cu modificările si completările
ulterioare.
Art.4. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Sărata prin
compartimentele financiar contabil și urbanism și amenajarea teritoriului .
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunei Sărata , Instituției
Prefectului- Județul Bacău, compartimentelor nominalizate la art.4, precum și spre
cunoștința publică ,  în secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile
autorității deliberative – pe site-ul www.comuna-sarata.ro

Președinte de ședință, Contrasemnează, pentru legalitate
Consilier Local Secretarul general al comunei Sărata
Prisecaru Elena Cristina Sandu

Nr. 70
din 27 decembrie 2022
Red.SC/2ex

Hotărâre adoptată cu un număr de 11 voturi ”pentru” , - voturi ,,împotrivă ” și - voturi ,,abținere”” de către 11 consilieri
prezenți din totalul de 11 consilieri în funcție



JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂRATA

Anexa
la HCL nr. 70 / 27.12.2022

COMPLETĂRI LA
Bunurile care aparțin domeniului public al comunei Sărata, județul Bacău

Nr.
crt.

Denumirea
bunului

Elemente de identificare Anul
dobândirii

sau
al dării in
folosință

Situatia juridică actuală/
denumire act de

proprietate sau alte acte
doveditoare

0 2 3 4 6
1 Drum

sătesc
DS 1219
intravilan
sat Sarata

Suprafață totală de 1.314 mp,
lungime =196 m,lățime = 7 m,
vecinătăți:
N – DCL 1036/1 –
str. Statiunii - nr. cadastral
61543 si N 1239/4,
E – N 1239/5,
S – proprietăti private,
V – Haidău Constantin și
Haidău Maria –
nr. cadastral 60594

2022 Domeniul public al comunei
Sărata

Primar, Intocmit,referent urbanism
Argatu Irina Filip Alexandru – Constantin

Președinte de ședință,
Consilier Local Secretarul general al comunei Sărata
Prisecaru Elena Cristina Sandu
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