
 

R O M A N I A 

JUDETUL NEAMT 

C O M U N A  D O B R E N I 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROIECT de H O T Ă R Ă R E  

privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care aparţin  
domeniului public al comunei Dobreni,  

  

 

Consiliul Local al comunei Dobreni, judeţul Neamt;  
Avand in vedere:  

- referatul secretarului general nr. 2956/10.06.2021 prin care se propune 

iniţierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizarii inventarului 

bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Dobreni, judeţul Neamt, insusit 

de primarul comunei Dobreni 

- HG nr. 392/2020 privind normele tehnice din 14 mai 2020 pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al 

comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor 
-  prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, actualizată.  
- prevederile Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii;  

- OUG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 

funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul 
public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale 

- HG nr 1356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, 

precum si al municipiilor oraselor si comunelor din judetul Neamt – Anexa nr.25 

Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dobreni.  

In temeiul art. 129 alin (2), lit. ”c” „Atributiile consiliului local” și art. 196 

„Tipurile de acte administrative”, alin. (1), lit. a din OUG nr. 57/2019 – Codul 

administrativ  

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1.  Se aprobă actualizarea Anexei nr 25 privind bunurile care apartin 

domeniului public al comunei Dobreni din HG nr. 1356/2001 privind atestarea 

domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si 

comunelor din judetul Neamt, astfel cum este prevazut in anexa nr. 1 la prezenta 

hotarare. 

Art. 2. Se aproba trecerea din domeniul public al comunei Dobreni in 

domeniul privat al comunei Dobreni a bunurilor prevazute in anexa nr. 2 la 

prezenta hotarare. 

 

 

 



 

 

Art. 3. Se aproba trecerea din domeniul public al comunei in domeniu privat 

al comunei Dobreni in vederea scoaterii din functiune si casare a bunurilor 

prevazute in anexa nr. 3 la prezenta hotarare. 

       Art. 4.  Cu ducerea la indepinire a prevederilor prezentei hotarari raspunde 

secretaru general al comunei Dobreni si biroul financiar, contabilitate, impozite, 

taxe locale si paza comunala.        

           Art.5.   Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general 
al comunei Dobreni în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Neamt şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 

 

 

PRIMAR 

Vasilica CRETU 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

R O M A N I A 



JUDETUL NEAMT 

C O M U N A  D O B R E N I 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Ă R E A 

Nr.      din  15.06.2021  

privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care aparţin  
domeniului public al comunei Dobreni 

  

Consiliul Local al comunei Dobreni, judeţul Neamt;  
Avand in vedere:  

- referatul secretarului general nr. 2956/10.06.2021 prin care se propune 

iniţierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizarii inventarului 

bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Dobreni, judeţul Neamt, insusit 

de primarul comunei Dobreni 

- HG nr. 392/2020 privind normele tehnice din 14 mai 2020 pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al 

comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor 
-  prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, actualizată.  
- prevederile Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii;  

- OUG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 

funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul 
public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale 

- HG nr 1356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, 

precum si al municipiilor oraselor si comunelor din judetul Neamt – Anexa nr.25 

Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dobreni.  

In temeiul art. 129 alin (2), lit. ”c” „Atributiile consiliului local” și art. 196 
„Tipurile de acte administrative”, alin. (1), lit. a din OUG nr. 57/2019 – Codul 

administrativ  

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1.  Se aprobă actualizarea Anexei nr 25 privind bunurile care apartin 

domeniului public al comunei Dobreni din HG nr. 1356/2001 privind atestarea 

domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si 

comunelor din judetul Neamt, astfel cum este prevazut in anexa nr. 1 la prezenta 

hotarare. 

Art. 2. Se aproba trecerea din domeniul public al comunei Dobreni in 

domeniul privat al comunei Dobreni a bunurilor prevazute in anexa nr. 2 la 

prezenta hotarare. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Art. 3. Se aproba trecerea din domeniul public al comunei in domeniu privat 

al comunei Dobreni in vederea scoaterii din functiune si casare a bunurilor 

prevazute in anexa nr. 3 la prezenta hotarare. 

       Art. 4.  Cu ducerea la indepinire a prevederilor prezentei hotarari raspunde 

secretaru general al comunei Dobreni si biroul financiar, contabilitate, impozite, 

taxe locale si paza comunala.        

           Art.5.   Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general 

al comunei Dobreni în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Neamt şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă                                                Secretar General,                             

         Chelmu Danut                                              Petrescu Sanda Daniela 

       

 

 

 
    Total consilieri locali in functie: 11, Prezenti: 11 - Voturi: Pentru 11, Impotriva: 0,  Abtineri: 0 


	PROIECT de H O T Ă R Ă R E
	H O T Ă R Ă R E A

