
ROMÂNIA PROIECT
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA TINOSU
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Tinosu şi modificarea datelor de identificare a unui bun din inventar

Văzând:
- expunerea de motive înregistrată sub nr. 2524/05.08.2015, prin care primarul
comunei propune completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Tinosu şi modificarea datelor de identificare a unui bun din
inventar;
- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2537/06.08.2015, întocmit de
compartimentul de resort;
- avizul comisiei pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecția mediului şi turism, agricultură a Consiliului local;
- avizul comisiei pentru activități juridice şi disciplină, muncă şi protecție socială,
protecție copii, tineret şi sport;

Ţinând seama de dispoziţiile art. 554 şi ale Titlului VI – Proprietatea publică din
Codul Civil, ale Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia şi ale Hotărârii Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea 215/2001, legea administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Local al comunei Tinosu adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. Aprobă includerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al comunei Tinosu a următoarelor imobile:

a) construcţie: Dispensar Predeşti, identificată conform anexei nr. 1 –
„Datele de identificare ale construcţiei ce se include în domeniul public al
comunei Tinosu” şi anexei nr. 2 - schiţă;

b) teren aferent Grădiniţei Predeşti, în suprafaţă totală de 777 m.p., situat în
T23, Cc84, identificat conform anexei nr. 3 – schiţă.



Art. 2. Aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public a terenului
aferent Dispensarului Predeşti, în suprafaţă totală de 89 m.p., situat în T6 Cc257/1,
identificat conform anexei nr. 4 – schiţă.

Art. 3. Aprobă modificarea datelor de identificare a terenului aferent
grădiniţei Pisculeşti, după cum urmează: teren în suprafaţă de 1113 m.p., situat în
T1 Cc6, identificat conform anexei nr. 5 – schiţă.

Art. 4. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Tinosu
se modifică şi se completează conform anexei nr. 6.

Art. 5. Anexele de la nr. 1 la nr. 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituţiilor şi persoanelor

interesate de către secretarul comunei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSTANTIN NICUŞOR-IONUŢ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR

COSTACHE MIRELA

Tinosu, 12.08.2015.
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA TINOSU
CONSILIUL LOCAL

A  V  I  Z
- asupra proiectului de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care

aparţin domeniului public al comunei Tinosu şi modificarea datelor de identificare
a unui bun din inventar

Subsemnata Costache Mirela, secretar al comunei Tinosu, analizând
proiectul de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Tinosu şi modificarea datelor de identificare a unui
bun din inventar, am constatat că acesta a fost elaborat cu respectarea dispozițiilor
Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
precum şi ale art. 554  şi ale Titulului VI – Proprietatea publică din Codul civil.

Faţă de cele de mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 117 lit. a) din
Legea 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, avizez favorabil acest proiect.

SECRETAR,
Costache Mirela



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA TINOSU
Nr. 2524/05.08.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul Andrei Iulian-Gabriel, primar al comunei Tinosu, supun spre
analiză şi aprobare Consiliului Local Proiectul de Hotărâre privind completarea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tinosu şi
modificarea datelor de identificare a unui bun din inventar.

În baza Legii nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, vă prezint următoarele:

Prin Decizia nr. 11/2014, Curtea de Conturi a României – Camera de
Conturi Prahova a decis actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al
unităţii administrativ teritoriale şi aprobarea de către organele competente cu
publicarea acestuia în Monitorul Oficial, măsură al cărei termen de realizare este
31.03.2016.

În vederea realizării actualizării inventarului patrimoniului public al
localităţii, au fost identificate bunurile care nu sunt înscrise în cartea funciară şi a
fost încheiat un contract de prestări-servicii având ca obiect intabularea acestora,
moment la care s-a constatat că o parte din imobile au fost omise din inventarul
iniţial. În concret, este vorba despre terenul aferent Grădiniţei din Predeşti şi
clădirea Dispensarului din Predeşti.

De asemenea, întrucât terenul aferent Dispensarului Predeşti a fost inclus în
domeniul privat al localităţii, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 38/12.12.2006,
este necesară trecerea acestuia din proprietatea privată în proprietatea publică a
comunei.

O altă problemă ce se doreşte a fi rezolvată prin promovarea prezentului
proiect de hotărâre este aceea a modificării datelor de identificare ale imobilului –
teren aferent Grădiniţei Pisculeşti, teren care potrivit măsurătorii are suprafaţa de
1113 m.p. şi nu de 900 m.p., astfel cum apare la poziţia 22 din anexa nr. 95 la la
H.G.R. nr. 1359/2001

Potrivit punctului III.5 din Anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, „terenurile şi clădirile în care îşi desfaşoară activitatea in
care isi desfasoara- activitatea consiliul local si primaria, precum si institutiile
publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele,
policlinicile si altele asemenea”, se încadrează în categoria bunurilor ce aparţin
domeniului public al localităţii.

Acestea sunt motivele pentru care vă solicit:



I. Includerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Tinosu următoarelor imobile:

a) construcţie: Dispensar Predeşti, identificată conform anexei nr. 1 –
„Datele de identificare ale construcţiei ce se include în domeniul public al
comunei Tinosu” şi anexei nr. 2 - schiţă;

b) teren aferent Grădiniţei Predeşti, în suprafaţă totală de 777 m.p., situat în
T23, Cc84, identificat conform anexei nr. 3 – schiţă.

II. Trecerea din domeniul privat în domeniul public a terenului aferent
Dispensarului Predeşti, în suprafaţă totală de 89 m.p., situat în T6 Cc257/1,
identificat conform anexei nr. 4 – schiţă.

III. Modificarea datelor de identificare a terenului aferent grădiniţei
Pisculeşti, după cum urmează: teren în suprafaţă de 1113 m.p., situat în T1 Cc6,
identificat conform anexei nr. 5 – schiţă.

Având în vedere toate aspectele expuse în prezentul referat, vă solicit să
aprobați prezentul proiect de hotărâre, astfel cum a fost inițiat.

PRIMAR,
Andrei Iulian-Gabriel

Consiliului Local al comunei Tinosu


