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H O T Ă R Â R E 
- privind includerea în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

comunei Tinosu a imobilului compus din construcţie şi teren: „Sediu administrativ 
– Primăria comunei Tinosu” 

 
 

Văzând: 
- referatul nr. 1008/07.04.2015, prin care primarul comunei propune includerea în 
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al localităţii a imobilului 
compus din construcţie şi teren, reprezentând „Sediu administrativ – Primăria 
comunei Tinosu”; 
- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1040/09.04.2015, 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 imobilului compus din: 

a) construcţie: Sediu adminsitrativ – Primăria comunei Tinosu, identificată 
conform anexei nr. 1 – „Datele de identificare ale construcţiei ce se include în 
domeniul public al comunei Tinosu”. 



b) teren aferent  construcţiei: Sediu administrativ – Primăria comunei 
Tinosu, în suprafaţă totală de 2718 m.p., situat în T3 Cc 192 (1304 m.p.) şi în T3 
Cc 192/1 (1414 m.p.), identificat conform anexelor nr. 2 şi nr. 3 – schiţe. 

 Art. 2. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Tinosu 
se completează conform anexei nr. 4. 

Art. 3. Anexele de la nr. 1 la nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituţiilor şi persoanelor 

interesate de către secretarul comunei. 
 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
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A  V  I  Z 
- asupra proiectului de hotărâre privind includerea în Inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunei Tinosu a imobilului compus din construcţie 
şi teren: „Sediu administrativ – Primăria comunei Tinosu” 

 
 
 

Subsemnata Costache Mirela, secretar al comunei Tinosu, analizând 
proiectul de hotărâre privind includerea în Inventarul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunei Tinosu a imobilului compus din construcţie şi teren: 
„Sediu administrativ – Primăria comunei Tinosu”, 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 
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REFERAT 

 
Subsemnatul Andrei Iulian-Gabriel, primar al comunei Tinosu, supun spre analiză 
şi aprobare Consiliului Local Proiectul de Hotărâre privind includerea în domeniul 
public al localităţii a imobilelor - clădire şi teren „Sediu administrativ – Primăria 
comunei Tinosu”. 

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

 Sediul administrativ al U.A.T. Comuna Tinosu este situat în comuna Tinosu, 
sat Tinosu nr. 338, judeţul Prahova. 

La momentul edificării, construcţia era destinată înfiinţării unei farmacii. 
Ulterior, constatând că spaţiul este mult prea mare pentru închirierea acestuia în 
vederea funcţionării unei farmacii, precum şi că imobilul în care funcţiona primăria 
era unul neîncâpâtor şi neadecvat activităţii administrative, Consiliul Local a 
hotărât recompartimentarea şi schimbarea destinaţiei clădirii din farmacie în sediu 
administrativ (Hotărârea Consiliului Local nr. 21/15.07.2004.) 

Terenul aferent construcţiei este compus din două parcele diferite:  
- o parcelă în suprafaţă de 1280 m.p. din acte, 1304 m.p. din măsurători (T3 
Cc192), situată în intravilanul localităţii, pe care sunt situate atât clădirea – sediu 
adminsitrativ, cât şi clădirea Federal Coop. Aceasta a fost inclusă în domeniul 
privat al comunei Tinosu potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 38/12.12.2006. 
- o parcelă în suprafaţă de 1414 m.p. (T3 Cc192/1), care la momentul ridicării 
clădirii, potrivit cadastrului localităţii realizat în anul 1990, era situată în 
extravilan, teren care foloseşte drept parcare pentru primărie. 
 În prezent, potrivit noului Plan Urbanistic General, respectiva suprafaţă de 
teren figurează ca fiind domeniu privat al comunei, situată în intravilanul 
localităţii, astfel cum rezultă din adeverinţa nr. 976/03.04.2015. 

Imobilul contrucţie a fost finalizat în anul 2007, dată la care a fost încheiat 
procesul-verbal la terminarea lucrărilor nr. 178/26.01.2007 . Deşi figurează în 
evidenţelor contabile, până în prezent construcţia nu a fost inclusă în inventarul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al localităţii. 

Prin Decizia nr. 11/2014, Curtea de Conturi a României – Camera de 
Conturi Prahova a decis finalizarea actualizării datelor înscrise în inventarul 



bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tinosu prin efectuarea 
inventarierii bunurilor aparţinând domeniului public al entităţii astfel încât să se 
asigure concordanţa cu datele prezentate în evidenţa contabilă. 

Potrivit punctului III din Anexa la Legea nt. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, terenurile şi clădirile în care îşi desfaşoară activitatea consiliul 
local şi primăria sunt bunuri care se încadrează în categoria bunurilor ce aparţin 
domeniului public al localităţii. 
 Acestea sunt motivele pentru care vă solicit includerea în inventarul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Tinosu a imobilului compus 
din: 

- construcţie: Sediu adminsitrativ – Primăria comunei Tinosu, identificată 
conform anexei nr. 1 – „Datele de identificare ale construcţiei ce se include în 
domeniul public al comunei Tinosu”. 

- teren aferent  construcţiei: Sediu administrativ – Primăria comunei Tinosu, 
în suprafaţă totală de 2718 m.p., situat în T3 Cc 192 (1304 m.p.) şi în T3 Cc 192/1 
(1414 m.p.), identificat conform anexelor nr. 2 şi nr. 3 – schiţe. 

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

În speranţa aprobării, vă mulţumesc anticipat! 
 
 
 

                      PRIMAR, 
                                                                               Andrei Iulian-Gabriel 
 
 
 
 
 

Consiliului Local al comunei Tinosu 
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