
 

 
ROMÂNIA         

JUDEŢUL MARAMUREŞ       

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

CONSILIUL LOCAL 

                    HOTĂRÂRE 
       de aprobare a  completării   și actualizării  inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public  

                                                                               al comunei  
BĂIŢA DE SUB CODRU 

 Având în vedere ; 
 

 -referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, întocmit de către  primarul comunei , avizul comisiilor de  

specialitate din cadrul consiliului local  , raportul de specialitate   precum şi avizul secretarului general al comunei; 

 -raportul comisiei speciale ,constituită  pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al comunei BĂIȚA DE SUB CODRU și lista bunurilor înscrise în inventarul  bunurilor ce alcătuiesc domeniul 

public  și privat al comunei; 

 - Anexa nr. 13 - „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Băița de sub Codru” la 

Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureș, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 286, alin. (4), art. 287 lit. b), art. 289, alin.(6) , alin.(9) și poz.1 din Anexa nr. 4 la OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile  HGR nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului  

bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor. 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. a) și ale art. 139 alin.(2) , art.196  aliniatul 1 litera  

„a”din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă  ordinară în data  

de 27 decembrie  2021,adoptă prezenta ; 

   HOTĂRÂRE : 
 

 Art.1 Se aprobă completarea  și actualizarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 

comunei Băiţa de sub Codru -conform anexei  nr. 1 la prezenta hotărâre,anexă ce face parte integrantă din aceasta 

hotărâre. 

  Art.2 Inventarul completat prin prezenta hotărâre se actualizează în mod corespunzător , constituie 

anexă la statutul unității administrativ-teritoriale și se publică pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale 

și în monitorul oficial local. 

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituției ,prin  

publicare în Monitorul Oficial Local şi se comunică prin grija secretarului general al comunei, în 

conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Prefectului 

Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate,precum și   

    -  Primarului comunei  

              -  compartimentelor- urbanism și desvoltare locală;financiar-contabil 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

   

             POP ZAMFIR 
                                                                                                                                   contrasemnat  pentru legalitat 

   SCRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                                                                                             TRAIAN DRAGOŞ 

Baita de sub Codru 

la  27 decembrie    2021. 
  

 Nr.55. 
         Notă; 

                              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de__11__ voturi pentru,  ___0__abţenere ___0__ voturii 

împotrivă,din numărul  de  ____11____  consilieri prezenţi .  

                              Consilieri în funcţie :  11 



 


