
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA ZARNESTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

                                                

H O T A R A R E 

 

   Privind  modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului   

                                       public al comunei Zarnesti 
 
 

 
 

    Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau; 

   Având în vedere : 

- expunerea de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub 
nr.2048/2019  

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei com.  

Zarnesti inreg. sub nr.2049/2019 ;   

- avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local; 
- Circulara comuna a Consiliului Judetean Buzau si Institutiei 

Prefectului- 

judetul Buzau nr. 11538/19314/07.09.2016; 

- Hotararea Consiliului Local nr.22/1999 privind insusirea Inventarului  

bunurilor care apartin domeniului public al com.Zarnesti, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

- prevederile  H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice  

pentru intocmirea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul pblic al 

comunelor, oraselor, munic. si judetelor; 

- prevederile H.G.nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor  

metodologice privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor care 

alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-

teritoriale; 

- prevederile Hotararii Guvernului nr. 1348/2001 privind atestarea  



domeniului public al judetului Buzau, precum si almuncipiilor, oraselor si 

comunelor din judetul Buzau, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind  

clasificarea si duratele normale  de functionare a mijloacelor fixe; 

- prevederile H.G. nr. 352/2008 privind aprobarea incadrarii in 

categoria  

functionala  a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local situate 

in judetul Buzau; 

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul  

drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica,  

cu modificarile si completarile ulterioare, 

     In temeiul art. 36 alin(2), lit.”c” si art. 45 din Legea nr.215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare,  

 

 

                                          H O T A R A S T E  

 

    Art.I.(1) In anexa la H.C.L. nr. 22/26.08.1999, La Sectiunea I “Bunuri 

imobile” din Inventarul bunurilor  care apartin domeniului public al comunei 

Zarnesti, se radiaza pozitia 1. 

   (2) pozitia nr. 1 la H.C.L. nr. 22/1999 prezinta elementele de identificare 

enuntate in anexa la prezenta. 

   Art.II. Hotararea Consiliului Local nr.  22/1999 privind Inventarul 

bunurilor care apartin domeniului public al comunei Zarnesti, cu 

modificarile si completarile ulterioare, atestat prin H.G. nr. 1348/2001, se 

modifica in mod corespunzator. 

   Art.III. Celelalte prevederi ale H.C.l. nr. 22/1999 raman neschimbate. 



   Art.IV. Secretarul comunei va aduce la cunostinţă publică şi va transmite  

autorităţilor interesate prezenta hotărâre. 

                                  Presedinte de sedinta, 

                                                Consilier, 

                                        Anghelescu  Valeriu  

 Nr. 22  

  Zarnesti  30.05.2019                                                                                

 

                                                                              Contrasemneaza, 

                                                                                          Secretar, 

                                                                                Baltateanu Argentina  

 

 

 

 

 

 

“Aceasta  hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Zarnesti, in sedinta 

din 30.05.2019, cu respectarea prevederilor art. 45 alin.1) din Legea nr. 215/2001, 

a administratiei publice locale, rep., cu un numar de ____voturi pentru, 

_____abtinere si ____voturi impotriva, din totalul de 15 consilieri in functie si 

______consilieri prezenti la sedinta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            ROMÂNIA 

          JUDEŢUL BUZĂU 
       COMUNA ZARNESTI 

                PRIMAR  

        Nr. 2048/04.04.2019 

 

                                   EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare privind  modificarea Inventarului bunurilor care 

apartin domeniului  public al comunei Zarnesti 

     

  Verificarile efectuate in cadrul institutiei noastre, privind bunurile care 

alcatuiesc domeniului public, au dus la concluzia faptului,  ca eronat la 

pozitia nr. 1 din Inventarul bunurilor domeniului public,  este  inregistrat  

Drumul Comunal nr. 110 cu  urmatoarele elementele de identificare:  

Origine – km 0+000 hotar Posta Cilnau 

Destinatie –km 1+500 DC  109 

L = 1500m, Ipc=6m, Ip=8 m 

Drum asfalt 

    In realitate, D.C.110 apartine comunei Posta Calnau si figureaza in Anexa 

nr. 59 a Hotararii Guvernului nr. 1348/2001 privind bunurile care apartin 

domeniului public al comunei vecine  P.Cilnau.  

    In temeiul art. 45, alin. 6) din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

coroborat cu art. 44 alin(2) din Ordonanta Guverului nr. 35/2002 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor 

locale, initiez prezentul Proiect de hotarare privind modificarea si 

completarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al 

comunei Zarnesti, insusit prin H.C. 22/1999. 

                                                  Primar, 

                                            Lazar Alexandru 

 

 

 



           ROMANIA  

         JUDETUL BUZAU 
       COMUNA  ZARNESTI 

       Nr.2049/04.04.2019 

 

 

R A P O R T 

La proiectul de hotarare privind  modificarea Inventarului bunurilor care 

apartin domeniului  public al comunei Zarnesti 

 

      Vazand Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea 

Inventarului bunurilor care apartin domeniului  public al comunei Zarnesti, 

insusit prin Hotararea Consiliului  Local nr. 22/1999, initiat de primarul 

com. Zarnesti, 

      Raportat la prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si ale Anexei nr.1 

la Hotararea Guvernului nr. 548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice 

pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 

comunelor, oraselor, muncipiilor, judetelor,  

    In temeiul prevederilor art. 44 alin(1) din Legea nr. 215/2001, a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, propun adoptarea Proiectului de hotarare privind modificarea 

Inventarului bunurilor care apartin domeniului  public al comunei Zarnesti, 

insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 22/1999. 

                    Compartiment juridic, resurse umane, achizitii publice 

                                     Inspector -  Grosu George -  

 


