
PRIMARIA COMUNEI TEACA 

Nr. 9099 din 09.11.2021 

REFERA T DE APROBARE 
privind modificarea ~i completarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc 

domeniul public al Comunei Teaca 

Avand 111 vedere reglementarile juridice ce incumba autoritatii din 

prevederile art. 289 a OUG nr.57/ 2019 privind Codul administrativ ~i a 

Normelor tehnice aprobate prin HG nr.392/2020 pentru 1ntocmirea inventarului 

bunurilor care alcatuiesc domeniul public ~i privat al comunelor, al ora~elor, al 

municipiilor ~i al judetelor, se impune adoptarea, 111tr-o etapa preliminara, a 

unei hotarari privind modificarea ~i completarea inventarului bunurilor ce 

alcatuiesc domeniul public al Comunei Teaca. 

In deplina concordanta cu Proiectul de hotarare nr.14/ 2020 ~i Proiectul 

de hotarare nr.20/ 2020 111aintate Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii ~i 

Administratiei, a punctelor de vedere transmise de catre autoritatile ~i 

institutiile publice consultate cu privire la situatia juridica a bunurilor imobile 

ce fac obiectul proiectelor indicate, Comisia speciala de inventariere a 

bunurilor ce alcatuiesc domeniul public ~i privat al U.A.T. Teaca a procedat la 

111su~irea recomandarilor din adresele nr. MLPDA-4163 5/DPFBL-991/ 

27.04.2020 ~i m·. MLPDA-62055/DPFBL-1650/ 16.06.2020. 

In sustinerea modificarilor ~i completarilor aduse raman exacte: structura 

inventarului pe cele 2 sectiuni: bunuri imobile ~i bunuri mobile, eliminarea 

subanexelor, renumerotarea de la 1 la ,,n", impusa de 1nscrierea fiecarui bun la 

pozitie distincta. Astfel din suprafata 1nscrisa la pozitia 1, pag 866 din 

,,Inventar" - drumuri comunale Tea ca, se scad suprafetele intabulate (pe 

tronsoane) ~i introduse la pozitiile 159 - 162. De asemenea din suprafata 

1nscrisa la Pozitia 6, pag 866 - drumuri comunale Viile-Tecii, se scade 

supra fa ta intabulata ~i introdusa la pozitia 163. Tot la re-numerotare (prin 

unificare) s-a avut 111 vedere ~i bunurile deja introduse prin Anexa 8 la HG 

544/ 2011. 



in concret, se mai opereaza o completare prin introclucere la pozitia 

nr. I 64 "Centru recreativ", conform Extrasului de Carte funciara nr.28 I 84. 

in contextul in care se afla in curs de implementare proiectul 

,,Moclernizare drumuri agricole in Comuna Teaca" aprobat prin HCL nr.33/ 

2016 precum ~i proiectul ,,Reabilitare ~i modernizare centru recreativ in 

comuna Teaca", aprobat prin HCL nr.13 /2020 precum ~i pentru motivele mai 

sus mentionate apreciez oportuna adoptarea acestui proiect de hotarare privincl 

modificarea ~i completarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul 

public al Corirnnei Teaca. 

PRIMAR, 
Muntean Damian Justian 



PRIMARIA COMUNEI TEACA 

Nr. 9100 din 09.11.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind modificarea ~i completarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc 

domeniul public al Comunei Teaca 

A vand 111 vedere: 

-prevederile art. 289 din OUG nr.57/ 2019 privind Codul administrativ 

cu modificarile ~i completarile ulterioare precum ~i HG nr.392/ 2020 privind 

aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care 

alcatuiesc domeniul public ~i privat al comunelor, al ora~elor, al municipiilor ~i 

al judetelor; 

-constituirea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor ce alcatuiesc 

domeniul public ~i privat al U.A.T. Teaca, numita prin Dispozitia nr.67/ 

04.03 .2020 a Primarului Comunei Teaca; 

-Hotararea Consiliului Local Teaca nr.16/ 1999 privind insu~irea 

Inventarului bunurilor care apaqin domeniului public al comunei Teaca; 

-Anexa nr.53 la Hotararea Guvernului Romaniei nr.905/ 2002 privind 

atestarea domeniului public al judetului Bistrita-Nasaud, precum ~i al 

municipiului, ora~elor ~i comunelor din judep.11 Bistrita-Nasaud; 

-punctul de vedere al Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii ~i 

Administratiei transmis prin adresa nr. MLPDA-4163 5/DPFBL-991/ 

27.04.2020 ca urmare a inaintarii proiectului de hotarare nr.14 /2020 privind 

atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei 

Teaca, judetul Bistrita-Nasaud; 

-necesitatea re-numerotarii pozitiilor datorita completarilor aduse 

domeniului public al comunei Teaca prin introducerea de doua noi pozitii 

prevazute in Anexa nr.8 la Hotararea Guvernului Romaniei nr.544/ 2011; 

-necesitatea re-numerotarii pozitiilor datorita completarilor propuse prin 

adresa nr. MLPDA-41635/DPFBL-99 l/ 27.04.2020, a modificarilor impuse de 

restructurarea inventarului sub forma unei singure anexe, in care fiecare bun sa 

fie inscris la o singura pozitie, numerotate de la I la ,,n", pentru fiecare sectiune 

in parte, respectiv Sectiunea ,,Bunuri imobile" ~i Seqiunea II ,,Bunuri mobile", 



avand rubricile stabilite conform prevederilor, 111 conformitate cu HG nr.392/ 

2020; 

-bunurile care fac obiectul de reglementare al proiectului de hotarare 

nr.14/2020 - Extrase de Carte funciara: nr. 26966, 26972, 26964, 26962, 

26971, 26959, 26961, 26973, 26988 asupra carora s-a emis punctul de vedere 

al autoritatilor ~i institutiilor publice 111 conformitate cu art.289 alin (10) din 

OUG nr.57/ 2019 transmis prin adresa MLPDA -41635/DPFBL-

991/27 .04.2020 ~i completata de adresele cu acela~i numar la data de 

06 .05.2020, 08.05.2020 ~i 19.05.2020; 

-punctul de vedere al Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii ~i 

Administratiei transmis prin adresa nr. MLPDA-62055/DPFBL-1650/ 

16.06.2020 ca urmare a 111aintarii proiectului de hotarare nr.20 /2020 privind 

atestarea completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului public 

al Comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud, anexate fiind ~i adresele cu punctul 

de vedere obtinut pe baza consultarii autoritatilor ~i institutiilor interesate cu 

privire la situatia juridica a bunului care face obiectul hotararii; 

-bunul care face obiectul de reglementare al proiectului de hotarare 

nr.20/ 2020 - Extras de Carte funciara nr.28184; 

-Anexa Comisiei speciale pentru 1ntocmirea inventarului bunurilor care 

alcatuiesc domeniul public/ privat al unitatii administrativ-teritoriale Teaca, 

conform Anexei la nonnele tehnice prevazuta 111 HG nr.392/ 2020. 

Propun spre analiza ~i aprobare proiectul de hotarare privind 
modificarca ~i completarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul 
public al Comunei Teaca. 

INSPECTOR DE SPECIAL IT A TE, 
ATODIRESE TATIANA 


