
 

NR 6151/09.12.2022                                                                   Avizat  pentru  legalitate ,  

                                                                                                         P. SECRETAR   GENERAL ,  

                                                                                                                   BOLOGA Emil – Alin   

 

PROIECT    DE   HOTĂRÂRE 

privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al  

comunei Vanatori ,județul Mureș 

          Consiliul Local al comunei  VANATORI , întrunit în ședință în data de 

_______________ 

Avand in vedere: 

- avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

-  Referatul de aprobare al Primarului Comunei Vanatori nr 6152/09.12.2022; 

- Raportul de specialitate întocmit de secretar general al comunei, înregistrat sub nr.  

6153/09.12.2022 ; 

-Declarația Secretarului general înregistrată sub nr. 6154/09.12.2022 

Având în vedere; 

 Hotărârea de Guvern nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al județului 

Mureș,precum și a municipiilor,orașelor și comunelor din județul Mureș cu precădere Anexa  

nr. 95, cu privire la bunurile care aparțin domeniului public al comunei Vanatori ,  insușite prin 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei   Vanatori  nr. 22/2001; 

-Hotărârea de Guvern nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru inventarul care 

alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor,orașelor municipiilor și al județelor; 

 

În temeiul art. 129 alin (2) lit.c și alin.(6) , art. 139 alin.(l) și (3) lit.g , art 196 alin.(l) lit.a 

,art.607 alin (4) si alin 5 din art.289 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

                                            HOTĂRĂȘTE : 

 

        ART.1-Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Vanatori ,județul 

Mureș,însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2001 și atestat în Anexa nr.95 la 

Hotărârea Guvernului nr.964/2002 privind atestarea domeniului public al județului 



Mureș,precum și al municipiilor,orașelor și comunelor din județul Mureș,cu modificările și 

completările ulterioare,la Secțiunea I “Bunuri immobile” , se modifică după cum urmează: 

a)  se abroga pozitia nr. 67; 

b) la pozitia nr.66 : 

       Coloana 2 “Denumirea bunului” va avea urmatorul cuprins: “(Cămin cultural)”. 

       Coloana 3 ”Elemente de identificare” va avea urmatorul cuprins: “(satul Șoard nr 48, 

Jud.Mures, nr.niveluri:1; S.construita la sol:317mp; C1: Caminul cultural in regim P, pe 

fundatie de beton, cu pereti din caramida, acoperit cu tigla, compus din: 2 magazii, 1 camara, 1 

bucatarie, 1 scena, 1 sala de mese, 1 hol. ; C2: Anexa: Nr. Niveluri: 1; S.construita la sol: 9mp; 

WC PE FUNDATIE DE BETON CU PERETI DIN CARAMIDA ACOPERIT CU TIGLA. 

Suprafata construita/desfasurata=317 mp; 

Teren intravilan satul Șoard nr 48 in suprafata de 993 mp; curti constructii;nr cad.50729; 

Vecini: N-Drum Judetean nr 134, S,E-strada Principala AX 2, V-Strada Principala AX 1)” ;  

       Coloana 4  “Anul dobandirii si/sau darii in folosinta” va avea urmatorul cuprins: 

“(2014)”  

       Coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea urmatoarul cuprins: “( valoare totala= 612,911 

mii lei , din care val.teren = 0,324 mii lei , val.constructii=612,587 mii lei)” 

       Coloana 6 “Situatia Juridica actuala” va avea urmatorul cuprins”(CF 50729 Vanatori, 

Act administrative nr.964/17.09.2002 emis de Guvernul Romaniei (act administrative 

nr.3826/13.11.2013 emis de Primaria vanatori; act administrative nr.3973/02.12.2013 emis de 

Primaria Vanatori; act adminsitrativ nr.2/28.12.2013 emis de cartea Funciara; act administrative 

nr.7/30.01.2014 emis de Comuna Vanatori) )” 

       

       ART.2.- Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Vanatori ,  

modificat conf.art. l, se va publica pe pagina de internet al Comunei Vanatori, 

www.comunavanatori.ro ,  la Secțiunea Monitorul Oficial Local. 

      ART.3.-Prezenta hotărâre se comunică: 

-Primarului comunei  Vanatori ; 

- Instituției  Prefectului Judetului Mureș; 

- Compartimentelor financiar – contabil  și  agricol. 

                                                                  INIȚIATOR   

                                                               

                                                                    PRIMAR ,  

 

                                                          FELEGEAN  Mircea – Augustin  

 

 

 

 


