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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
numar: 3 din data: 23.06.2017 

privind aprobarea constituirii comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunei Socodor 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA 

DATA DE 28 IUNIE 2017 

       Având în vedere, 

- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, înregistrată cu nr.2215/23.06.2017   privind     

constituirrea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al comunei Socodor; 

- referatul de specialitate înregistrat sub nr.2214/23.06.2017; 

- prevederile art. 19, art. 20 şi art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile  pct. II. alin. (2) lit.c) și ale  Anexei 3 la H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor 

tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, 

oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

- prevederile art. 36 alin (2) lit.c) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

    În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.b), art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se constituie Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunei Socodor în următoarea componenţă: 

Preşedinte: Jura Ioan Dimitrie – primarul comunei Socodor 

Secretar: Crișan Gheorghe - secretar al comunei 

Membri:  Ilieși Brigitta Claudia – inspector cu atribuții financiar-contabile 

Marta Cornelia Floare – referent cu atribuții la biroul agricol  

Heinzl Carol Marcel – referent cu atribuții la biroul urbanism 

Art.2:   Primarul comunei Socodor va desemna, prin act administrativ, specialişti din aparatul de 

specialitate al comunei Socodor  care vor sprijini Comisia constituită conform art.1, pentru 

îndeplinirea atribuţiilor cu care a fost investită. 

Art.3:   Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Socodor se însuşeşte prin 

hotărâre a Consiliului Local Socodor  până în data de 30.11.2017. 

Art.4:   Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în termenul 

prevăzut de lege, persoanelor desemnate la art.1, se  duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul 

primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia Prefectului-Județul 

Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ.  
       
    Iniţiatorul proiectului de hotărâre,     Avizat, 
                   Primar,                                                                          Secretar, 

          Jura Ioan Dimitrie                                                       Crişan Gheorghe       
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Nr.  înregistrare: 2215  din 23 .06.2017 

CABINET PRIMAR 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Expunere de motive pentru Proiectul de Hotărâre privind aprobarea constituirii 
comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al comunei Socodor 
           

 Subsemnatul JURA IOAN DIMITRIE  primar   al Comunei Socodor,  prezint expunerea 
de motive cu privire la  proiectului de hotărâre referitor la aprobarea constituirii comisiei 
speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei 
Socodor, inventar aprobat  prin H.G. nr. 976/2002,  anexa nr. 56 care atestă domeniului 
public al Comunei Socodor. 

Faţă de data atestării domeniului public al Comunei Socodor au intervenit mai multe 
modificări ale inventarului domeniului public, constând în modificarea unor poziţii existente, 
introducerea unor poziţii noi sau în radieri a unor poziţii, urmare a punerii în aplicare  a unor 
hotărâri de consiliu local. 

Conform prevederilor art. 19 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare până în data de 31.12.2017 este necesară 
întocmirea inventarului bunurilor din domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale. 
Astfel inventarul bunurilor din domeniu public trebuie întocmit de către o comisie specială 
care în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale  pct. II. alin. (1) şi (2) din 
Anexa 1 la H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor are următoarea componenţă: 
Preşedinte:  –  primarul uat-ului; 
Membri: 

- secretarul uat-ului; 

- contabilul șef; 

- referent agricol; 

- referent urbanism;  

 Faţă de cele mai sus, înaintăm spre analiză şi dezbatere proiectul de hotărâre, cu 
următoarele propunerii: 

-  Se numeşte „Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunei Socodor” în următoarea componenţă: 

- preşedinte: Jura Ioan Dimitrie – primarul comunei Socodor 

- secretar: Crișan Gheorghe - secretar al comunei 

- membri:  Ilieși Brigitta Claudia – inspector cu atribuții financiar-contabile 

- Marta Cornelia Floare – referent cu atribuții la biroul agricol  

- Heinzl Carol Marcel – referent cu atribuții la biroul urbanism 

-  Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Arad se însuşeşte 

prin hotărâre a Consiliului Local Socodor  până în data de 30.11.2017. 

Față de cele arătate mai sus , propun apobarea proiectului de hotărâre privind 
aprobarea constituirii comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunei Socodor. 

  PRIMAR 

                                                      JURA IOAN DIMITRIE 
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Nr. înregistrare: 2214  din 23 .06.2017 

 

Referat de specialitate  

pentru Proiectul de Hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei speciale 

pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei 

Socodor 

 

Subsemnatul Crișan Gheorghe, secretar al Consiliului local Socodor, cu referire la 

proiectul de hotătâre privind aprobarea constituirii comisiei speciale pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Socodor, rog membri 

consiliului local să aprobe comisia de inventare propusă în prezentul referat. 

Domeniul public al comunei Socodor a fost  aprobat  prin H.G. nr. 976/2002,  anexa nr. 
56, anexă care atestă domeniului public al Comunei Socodor. Inventarierea a fost efectuată 
în anul 2001, iar însușirea rezultatelor invetarierii au fost concretizate prin adoptarea 
H.C.L.Socodor nr.38 din 25.09.2001. Faţă de data atestării domeniului public al Comunei 
Socodor au intervenit mai multe modificări ale inventarului domeniului public, constând în 
modificarea unor poziţii existente, introducerea unor poziţii noi sau în radieri a unor poziţii, 
urmare a punerii în aplicare  a unor hotărâri de consiliu local. 

Conform prevederilor art. 19 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare până în data de 31.12.2017 este necesară 
întocmirea inventarului bunurilor din domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale. 
Astfel inventarul bunurilor din domeniu public trebuie întocmit de către o comisie specială 
care în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale  pct. II. alin. (1) şi (2) din 
Anexa 1 la H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor are următoarea componenţă: 
Preşedinte:  –  primarul uat-ului; 
Membri: - secretarul uat-ului; 

- contabilul șef; 

- referent agricol; 

- referent urbanism;  

 Faţă de cele mai sus, înaintăm spre analiză şi dezbatere proiectul de hotărâre, cu 
următoarele propunerii: 

-  Se numeşte „Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunei Socodor” în următoarea componenţă: 

- preşedinte: Jura Ioan Dimitrie – primarul comunei Socodor 

- secretar: Crișan Gheorghe - secretar al comunei 

- membri:  Ilieși Brigitta Claudia – inspector cu atribuții financiar-contabile 

- Marta Cornelia Floare – referent cu atribuții la biroul agricol  

- Heinzl Carol Marcel – referent cu atribuții la biroul urbanism 

-  Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Arad se însuşeşte 

prin hotărâre a Consiliului Local Socodor  până în data de 30.11.2017. 

 

                                  Secretar, 

        Crișan Gheorghe 
 


