
ROMANN
JUDETUL GORJ
COMUNA TURCINESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcdtuiesc

domeniului public al comunei Turcinesti

Hortopan Emil - consilier compartiment buget,contabilitate;

Consiliul Local al comunei Turcinegti , judeful Gorj

AvAnd in vedere :

- Proiectul de hotdrare initiat de primarul comunei Turcinesti ;

- Expunerea de motive la proiectul de hoterare;
- Raportul compartimentului de specialitate;
- Rapoartele de avizare ale comisiilorde specialitate din cadrul Consiliului Local;
- Prevederile art.36, alin.(1) Ei alin. (2) , Iit, ,,c" din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd tocald,

republicat6, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Prevederile art. 21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publicd 9i regimul juridic al acesteia, cu

modif icdrile gi completdrile ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor

care. alcdtuiesc domeniul public al comunelor, oragelor, municipiilor gi jude[elor ;cu modificdrile gi completirile
ulterioare;

.. -in 
temeiul art, 45, alin.(1) din Legea nr.215t2001 privind administralia publicd localS, republicatb, cu

modificSrile 9i completdrile ulterioare,

HOTA RA$TE:

Art' 1' Se constituie comisia speciald pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcbtuiesc domeniul
public al comunei Turcinegti , in urmdtoarea componentd:

Pregedinte: Modrea Dumitru - primarul comunei Turcinesti;
Membrii: Gheorghian Lavinia-Daliana - secretar comund;

Dijmirescu lon , inspector compartiment agriculturd;
Duld Simona-Ana - inspector compartiment cadastru gi urbanism;
$erbu Claudiu-Daniel - consilier juridic - compartimentjuiidic,

Art. 2. Se aprobd Regulamentul de organizare gi funclionare a comisiei speciale pentru intocmirea
inventarului bunurilor care alcbtuiesc domeniul public al comunei Turcinesti, prevdzut in anexa care face oarte
integrantd din prezenta hotdrAre.

Art. 3. Prezenta hotdrAre se va comunica prin grija secretarului comunei Turcinegti Instituliei prefectului
jude[ului Gorj pentru verificarea legalitSlii, Primaruiui comunei Turcinesti, compartimenielor de specialitate din
cadrul Primdriei Turcinesti, pentru cunoagtere Ei aplicare.

Hotirirea a fost adoptati in gedinta ordinari a Consiliului Local Turcinesti din data de
26.1'l,2018 cu un numir de zlg voturi pentru, __lvoturi impotrivi, ___-_ab!ineri, exprimate din numirul
total de -/.!2consilieri prezeng ligedinli9i din to-talul de 1,1 consitieri in functie.

Pregedinte de gedi
Consilier: BERINDEI

Hr. f6 ain 26.11.201

Contrasemneazi,
Secretar,

:}>#ci
TURCINE9TI

Jr. Gheorghian



Anexa la H. C.L. Turcineqti ru. f 6 din 26,1 1.20 18.

REGI]LAMENT

DE ORGANIZARE $I FUNCTIONARE

al comisiei speciale, constituitd pentru intocmirea inventarului bunurilor care
alcdtuiesc domeniul public al comunei Turcinesti

Capitolul L Dispozi{ii generale

Art' 1' Inventarierea bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al comunei Turcinetti reprezint; operatia
de bazd prin care se sistematizeazd datele tehnice, economice gijuridice precum Si evidenlierea distinctd
in cadrul unitdtii a d m in istrativ-te ritoria le in scopul administrdrii lor rationale.
Art, Z, Operalia de inventariere cuprinde urmdtoarele etape principale:
a) analiza documentaliilor existente, din punct de vedere cantitativ, calitativ gi al gradului de actualitate;
b) studiul asupra posibilitdlilor de recuperare, integrare gi utilizare a datelor gi documentelor tehnice,
economice 9i juridice existente;

c) stabilirea solutiilor pentru executarea lucrdrilor de inventariere;
d) calcule estimative pentru volumul de lucrdri, fo4a de muncd necesare pentru executarea lucrdrilor la
termenele programate pe etape, necesarul de mijloace tehnice si materiale;
e) recunoagterea si culegerea datelor primare la teren;
f) calcule si prelucriri de naturd statistic; a datelor;
g) intocmirea fipei individuale de inventariere a bunulu..
Art' 3. Fiia individuali de inventariere a bunului, prezentat; sub forma textuald gi dupd caz, produse
grafice, cuprinde:
-codul de clasificare pentru bunurile care au regim de mijloace fixe;
-denumirea bunului;

-elemente de individualizare administrativ;, respectiv: nomenclatura geograficd, identificator cadastral
(tarla, parceld), coordonate rectangulare in sistem de proieclie nalional, adresa poptald, vecindtdli, etc;
-anul dobdndirii sau dupd caz al ddriiin folosintd;
-valoarea de inventar:
-piese desenate respectiv plan de incadrare in teritoriul unitdlii administrative $i plan de situalie realizat
prin metode expeditive pentru bunurile imobile sau, dupd caz, fotografii;
-actul sau faptuljuridic care constituie sau atestd domeniul public al comunei Turcinesti.

Capitolul ll. Numirea gi componenta comisiilor de delimitare
Art. 4' Pentru inventarierea bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al comunei Turcinesti, se va
constitui comisia specialS de inventariere, denumit; in continuare comisia.



Art. 5. Comisia pentru inventarierea bunurilor care alc;tuiesc domeniul public al comunei Turcinegti are
urmatoarea componenld:
-Pre5edinte- prima rul comunei Turcinegti;

Membri:
-Secreta rul comunei Turcinetti;
-tnspector compartiment contabilitate;
-tnspector compartiment agricol;
-tnspector compartiment urbanism;
-Consilier juridic.

Art ' 6' Pentru indeplinirea atribuliilor cu care a fost investitd prin lege, comisia va fi sprijinitd de cdtre
specialisti din aparatul de specialitate al primarului.

Capitolul lll. Atribu!iile 9i procedura de lucru a comisiei
Art, 7, (1) Comisia indepline$te urmdtoarele atribulii:
a)-analizeazd documentele inventarelor existente Si materialele tehnice, economice ti juridice aferente;
b)-stabileste solutiile pentru executarea lucrdrilor de inventariere, in prezenla specialigtilor desemnati
din aparatul de specialitate sd sprijine lucrarea de inventariere;
c)- coordoneazd, indrumd gi controleazd activitatea specialittilor din aparatul de specialitate al
primarului, desemnati sd sprijine activitatea de inventariere;
d)-verificd Si definitiveazd situaliile privind inventarul bunurilor din domeniul public;
e)-intocme$te documentele legale pe baza datelor de inventariere, conform modelului prevdzut in
H.G.nr.548/1999;

f)-constatS giindeplinegte procedura legald pentru solulionarea litigiilor;
g)-indeplinegte orice alte atribulii conferite de lege.

Art.8, Atribuliile specialistilor din aparatul de specialitate:
a)-participd aldturi de comisie la stabilirea soluliilor pentru executarea lucrdrilor de inventariere;
b)-identificd pe produsele cartografice existente sau ortofotoplan, amplasamentele $i/sau limitele
bunurilor;

c)- executd identificdri gi mdsurdri la teren, pentru determinarea atributelor bunurilor;
d)-calculeazd atributele tehnice ale bunurilor Tn baza mdsurdtorilor efectuate;
e)-completeazd Figa individualS de inventariere a bunulur.
Art' 9. La stabilirea dreptului de proprietate asupra bunurilor care potrivit legii sau prin natura lor, sunt
de uz sau de interes public al comunei Turcinesti, se vor respecta prevederile Legii nr. 213/1998, privind
bunurile proprietate public6, cu modificdrile pi completdrile ulterioare, coroborate cu prevederile H.G.
ff.548/1999.
Aft. 10' Pentru bunurile imobile care reprezintd detalii liniare ca: ape curgdtoare, canale, diguri, drumuri
clasate, care se intersecteaz;, suprafala se calculeazd respect6ndu-se urmdtoarea ierarhie:
-cdile ferate;
-strdzile intretdiate de ape;
-strdzile intretdiate de cdi ferate gi ape;
-strdzile secundare intretdiate de strdzile principale.



Art. 11' Planul de situalie al bunurilor imobile din domeniul public cuprinde plansa intocmit; la o scard
convenabilS, prin care se precizeazS:

-geometria imobilului gi dimensiunile;
-amplasarea tuturor construc!iilor;
-categoria de folosintd;
-suprafelele terenului $i suprafala la sol a constructriilor.
Art' 12. Planul privind construcliile subterane va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de
utilitSli urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, etc.
Art' 13. Pentru bunurile imobile din domeniul public aflate in condominii, procedura de calcul a cotei de
proprietate aferentd unui spaliu dintr-o clddire sau bloc care se constituie in condominiu se calculeaz; in
baza prevederilor art,46 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind infiinlarea,
organizarea ti funclionarea asocialiilor de proprietari aprobate prin H.G. nr.1588/ZOO7, cu modifidrite gi

completdrlle ulterioare. Proprietatea comuni include toate pd4ile din condominiu care nu sunt pdti
dintr-un spaliu cu altd destinatie dec6t cea de locuinld. spaliul, impreund cu cota-parte indivizd din
proprietatea comund, inclusiv terenul, reprezintd bunul imobil din domeniul oublic.
Art. 14. La efectuarea inventarului comisia va avea in vedere:
a)- Normele privind organlzarea gi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor ti
capitalurilor proprii, aprobate prin ordinul ministrului finantelor publice, nr.2.861 din 9 octombrie 2009;
b)- Legea nr.7 /L996 - a cadastrului si publicitdtii imobiliare, republicatd, cu modificdrile 9i completdrile
ulterioare;

c)- ordinul nr'700/2ot4 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receplie si inscriere Tn evidentete
de cadastru $i cate funciard, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

PRE9EDINTE DE SEDINTA,

B E RIN DEI

corus/r/ur 
-E

w:i:t

SECRETAR,

Gheorghian Layinia-Daliana


