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PROIECT DE HOTARARE  
privind stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere a bunurilor 

care aparțin domeniului public și privat al comunei Sinca, judetul Brasov 
          Consiliul Local al comunei Şinca, intrunit in sedinta ordinară din data de 27.08.2021, 
          Având în vedere referatul de aprobare nr. 4673/12.08.2021 a primarului comunei, precum şi 
raportul de specialitate al biroului financiar contabil nr. 4820/20.08.2021, privind stabilirea 
perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere a bunurilor care aparțin domeniului 
public și privat al comunei Sinca, judetul Brasov, 
         Analizând temeiurile juridice: 
- art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 
republicată, 
- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997, 
- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 3 Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, din 14.05.2020, aprobate prin 
H.G. nr. 392/2020, 
- art. 289, art. 357, Anexa nr. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
          În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), și alin. (14), art. 139, alin. (1) coroborat cu art. 
196, alin. (1), lit. a) si art. 197 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
           Art.1 Se stabileşte perioada în care se efectuează activitatea de inventariere a bunurilor care 
aparțin domeniului public și privat al comunei Sinca în intervalul 01.09.2021-31.12.2021. 
           Art.2 Se stabilește data de 31.01.2022 ca dată limită pentru publicarea pe pagina de internet 
a instituției comunei Sinca, a rezultatului activității de inventariere anuală a bunurilor care aparțin 
domeniului public și privat al comunei Sinca. 
           Art.3 Cu data prezentei, orice dispoziții contrare, își încetează aplicabilitatea. 
           Art.4 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine comunei Sinca, prin comisia 
specială de inventariere a domeniului public şi privat al comunei Sinca. 
 
                          INIŢIATOR                                                   
                            PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL 
                      BARLEZ VICTOR                                   GALEA CRINA MARIA 
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      Avand in vedere temeiurile juridice: 
- art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 
republicată, 
- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 
- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, 
- Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi 
privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, din 14.05.2020, aprobate prin HG 
nr. 392/2020, 
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
        Inventarierea reprezintă o operaţiune de identificare a bunurilor care aparţin domeniului 
public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale. 
    Prin hotărârea autorităţii deliberative privind inventarierea anuală se stabileşte perioada în care 
se efectuează activitatea de inventariere, precum şi data până la care se face publicarea pe pagina 
de internet a instituţiei. 
     Inventarul bunurilor care constituie domeniul public şi, respectiv, domeniul privat al 
comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor se realizează conform prevederilor art. 289 
şi 357 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019.  
,,ART. 289 
    Inventarierea bunurilor din domeniul public  al unităţilor administrativ-teritoriale 
    (1)  Toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii 
anuale. Autorităţii deliberative i se prezintă anual, de către autoritatea executivă, un raport asupra 
situaţiei gestionării bunurilor. 
    (2)  Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale se 
întocmeşte şi se actualizează de către o comisie special constituită, condusă de autoritatea 
executivă ori de o altă persoană împuternicită să exercite atribuţiile respective, după caz. 
    (3)  Comisia prevăzută la alin. (2) se constituie prin dispoziţia fiecărei autorităţi executive a 
unităţii administrativ-teritoriale. 
    (4)  Comisia prevăzută la alin. (2) are obligaţia să actualizeze inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale în termen de cel mult 90 de zile de 
la modificarea regimului juridic al bunurilor respective. 
    (5)  Inventarul prevăzut la alin. (2) se atestă prin hotărâre a autorităţii deliberative a fiecărei 
unităţi administrativ-teritoriale. 



    (6)  Hotărârea prevăzută la alin. (5) va fi însoţită, sub sancţiunea nulităţii, constatată în condiţiile 
legii, cel puţin de următoarele documente: 
    a) acte doveditoare ale dreptului de proprietate, însoţite de extrase de carte funciară, din care să 
reiasă înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară şi faptul că bunul în cauză nu este grevat 
de sarcini; 
    b) declaraţie pe propria răspundere a secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale din 
care să reiasă că bunul în cauză nu face/face obiectul unor litigii la momentul adoptării hotărârii. 
    (7)  Prin excepţie de la prevederile alin. (6) lit. a), în cazul în care nu există acte doveditoare ale 
dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a comunei, a 
oraşului, a municipiului sau a judeţului, aceste bunuri se pot înscrie în domeniul public al comunei, 
al oraşului, al municipiului sau al judeţului respectiv, hotărârea de atestare a inventarului prevăzută 
la alin. (5) fiind însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a secretarului general al unităţii 
administrativ-teritoriale, cu privire la următoarele:  
    a) bunul în cauză nu face obiectul unor litigii cu privire la apartenenţa acestuia la domeniul 
public al unităţii administrativ-teritoriale respective la data semnării declaraţiei; 
    b) bunul în cauză nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată 
sau de restituire depuse în temeiul actelor normative care reglementează regimul juridic al 
imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. 
    (8)  Declaraţia pe proprie răspundere, prevăzută la alin. (7), semnată de secretarul general al 
unităţii administrativ-teritoriale, va fi însoţită de un referat privind conformitatea cu realitatea 
pentru bunul respectiv, întocmit în scopul asumării celor declarate, semnat de conducătorul 
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al autorităţii executive. În declaraţie se 
menţionează, în mod explicit, existenţa referatului şi a altor documente doveditoare, după caz. 
    (9)  Proiectul hotărârii privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al unităţii administrativ-teritoriale se comunică şi ministerului cu atribuţii în domeniul 
administraţiei publice, însoţit de documentele prevăzute la alin. (6) în termenul prevăzut la art. 197 
alin. (1). 
    (10)  Ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice transmite în termen de maximum 
60 zile de la înregistrarea comunicării prevăzute la alin. (9) un punct de vedere cu privire la 
proiectul hotărârii, precum şi la documentaţia aferentă acesteia, pe baza consultării autorităţilor şi 
instituţiilor interesate cu privire la situaţia juridică a bunului/bunurilor care fac obiectul hotărârii. 
    (11)  Autorităţile şi instituţiile consultate potrivit prevederilor alin. (10) transmit informaţiile 
necesare în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării solicitării ministerului cu atribuţii 
în domeniul administraţiei publice. Necomunicarea informaţiilor în acest termen corespunde 
situaţiei lipsei oricărei obiecţiuni asupra celor solicitate. 
    (12)  În situaţia în care ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, în punctul de 
vedere comunicat, sesizează aspecte care contravin prevederilor legale în vigoare, autorităţile 
administraţiei publice locale efectuează modificările corespunzătoare în proiectul hotărârii 
prevăzute la alin. (5) în termen de maximum 45 de zile de la data luării la cunoştinţă a acestuia. 
    (13)  În situaţia în care ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, în punctul de 
vedere comunicat, nu sesizează aspecte care contravin prevederilor legale în vigoare, precum şi în 
cazul prevăzut la alin. (12), autoritatea deliberativă, la propunerea autorităţii executive, adoptă 
hotărârea prin care se atestă inventarul bunului/bunurilor din domeniul public al unităţii 
administrativ-teritoriale. 



    (14)  Netransmiterea punctului de vedere de către ministerul cu atribuţii în domeniul 
administraţiei publice în termen de maximum 60 de zile de la înregistrarea comunicării prevăzute 
la alin. (9) corespunde situaţiei lipsei oricărei obiecţiuni asupra celor solicitate. 
    (15)  Pe baza hotărârii prevăzute la alin. (13), autoritatea executivă solicită oficiului teritorial al 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară efectuarea modificărilor corespunzătoare 
în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară. 
    (16)  Inventarul bunurilor din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale: 
    a) constituie anexă la statutul unităţii administrativ-teritoriale şi se actualizează ori de câte ori 
intervin evenimente de natură juridică; 
    b) se publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale, într-o secţiune dedicată 
statutului respectiv.,, 
    Tinand cont de cele sus mentionate consider oportun si necesar proiectul de hotarare si propun 
dezbaterea si adoptarea de către Consiliul Local Sinca a unei hotărâri privind stabilirea perioadei 
în care se efectuează activitatea de inventariere a bunurilor care aparțin domeniului public și privat 
al comunei Sinca, judetul Brasov 
. 
 
 

BIROU FINANCIAR CONTABIL 
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Nr. 4673/12.08.2021 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 
 

 
          Vazand dispozitiile legale in materie  initiez un proiect de hotarare privind 
stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere a bunurilor care 
aparțin domeniului public și privat al comunei Sinca, judetul Brasov si propun 
intervalul 01.09.2021-31.12.2021ca perioada în care se efectuează activitatea de 
inventariere a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei Sinca, 
iar  data de 31.01.2022 ca dată limită pentru publicarea pe pagina de internet a 
instituției comunei Sinca, a rezultatului activității de inventariere anuală a bunurilor 
care aparțin domeniului public și privat al comunei Sinca. 
          Propun spre fundamentare proiectul de hotarare si intocmirea unui raport de 
specialitate de catre biroul financiar contabil si in sedinta ordinara din luna august 
2021  supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare. 
 
 
 
 

 
 

PRIMAR 
BARLEZ  VICTOR 

 


