ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂREA Nr. 30
privind aprobarea declarării unui imobil ca bun aparținând domeniului public
de interes local al U.A.T. comuna Ciocani , județul Vaslui

Consiliul local al comunei Ciocani , județul Vaslui ;
-Prevederile art. II și anexa nr. 21 la HG nr. 778/2010 pentru modificarea şi completarea unor
anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui;
-Prevederile HG nr. 1361/2001 , anexa 84 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public
al comunei Ciocani ;
- Prevederile H.C.L. Ciocani nr. 33/2009 privind însușirea inventarului bunurilor din domeniul
public al comunei;
- Prevederile HCL Ciocani nr. 43/2018 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului “
Construire Parc de Recreere în localitatea Crâng, comuna Ciocani, județul Vaslui “;
- Procesul-verbal de recepție a obiectivului de investiții “Construire Parc de Recreere în
localitatea Crâng, comuna Ciocani, județul Vaslui “, înregistrat cu nr. 506/10.06.2021;
- Prevederile HG nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al
judeţelor;
- Prevederile art. 286 alin 4 , art. 287, art. 289, Anexa nr. 4 “Lista cuprinzând unele bunuri care
aparțin domeniului public al comunei , al orașului sau al municipiului “din O.U..G nr. 57/2019 privind
Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 554, art. 858, art. 859, art. 860 – art. 878 din Legea nr. 287/2009 privind Codul
Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Raportul comisiei speciale de inventariere înregistrat cu nr. 3355/ 22.07.2021 ;
-Referatul de aprobare al primarului comunei Ciocani înregistrat la nr. 3352/22.07.2021 , avizele
comisiilor de specialitate al Consiliului local al comunei Ciocani;
În temeiul :
Prevederilor art. 129 alin 1, alin 2 , lit.c , alin 6 lit. c , art. 139 alin 1 , alin 3 lit. e, lit. g, art. 196 alin 1 lit.
a , art. 197, art. 243 alin 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 O.U..G nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu
modificările și completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Ciocani, județul Vaslui ,

HOTĂRĂȘTE
Art. 1 (1) Se aprobă declararea unui imobil ca bun aparținând domeniului public de interes local
al U.A.T. Comuna Ciocani , județul Vaslui, conform Anexei Nr. 1 , care face parte integrantă din
prezenta hotărâre .

(2) Prezenta hotărâre a Consiliului local al comunei Ciocani va fi utilizată pentru îndeplinirea
formalităților legale de cadastru și publicitate imobiliară la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Vaslui .
(3) Inventarul unității administrative-teritoriale comuna Ciocani va fi actualizat după finalizarea
procedurilor de publicitate imobiliară.
Art. 2 (1) Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicesc primarul
comunei Ciocani, secretarul general al comunei , precum și Compartimentul Urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Ciocani , județul Vaslui.
(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată autorităților , instituțiilor publice și pesoanelor
interesate și va fi adusă la cunoștință publică în termen legal, prin grija secretarului general al comunei
Ciocani, județul Vaslui , în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes
public , cu modificările și completările ulterioare,m astfel:
-primarului comunei Ciocani , județul Vaslui;
-Compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ciocani, județul Vaslui ,
- Instituției Prefectului – Județul Vaslui , în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate .
–Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vaslui.
Art. 3 Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin
prevederile prezentei hotărâri poate solicita, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului ,
revocarea , în tot sau în parte , a acestuia , de către organul emitent sau se poate adresa instanței de
contencios administrativ competente , conform prevederilor Legii nr. 544/2004 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
28.07.2021
Președinte de ședință,
Lăzărescu Dorin
Contrasemnează,
Secretar general , Abaza Iosefina

Judeţul VASLUI
Comisia specială pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public/privat al unităţii
administrativ-teritoriale CIOCANI

Preşedinte/Primar,
CĂLIN GHEORGHE
....................

INVENTARUL
bunurilor care aparţin domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale CIOCANI
SECȚIUNEA I
Bunuri imobile
Nr.
crt
.

Codul de
clasifica
re

Denumirea bunului

Elementele de identificare

0

1

2

3

178

1.6.2.

Parc de recreere

Preşedinte,
Călin Gheorghe
________

Adresa: sat Crâng,
Nr. tarla /parcelă 158/ 241/1 ,
suprafața 5200 mp teren
intravilan,
Vecinătăți: E-pășune comunală, Vdrum județean 243 B, N- Vrânceanu
Constantin, S- Giușcă Gigi
Dotări:
Stâlpi de iluminat cu fotocelulă24 buc.,
Bănci- 16 buc., coșuri gunoi
stradal-10 buc.,
Leagăn – 2 buc, tobogan- 3 buc,
Tobogan cu groapă de nisip -1
buc, tobogan cu leagăn 2 locuri-1
buc., balansoar cu arc-4 buc,
Complex joacă cu tobogan-1 buc

Anul
dobândirii
și/au al
dării în
folosință
4

Valoarea de
inventar
(mii lei)

Situația
juridică

5

6

2021

552,73

Domeniu public
al comunei
Ciocani ,
proces-verbal
de recepție
nr.
506/10.02.2021
Nr. carte
funciară 70960
U.A.T. Ciocani

Membri: Abaza Iosefina, secretar general_____
Nechita Mihaela, contabil ______
Huminic Ciprian-Sorin________
Merlan Adrian_______

*1) Se completează numai pentru bunurile care au regim de mijloace fixe, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare. Pentru bunurile care nu au regim de mijloace
fixe, rubrica se va completa cu simbolul "-".
*2) Se completează cu denumirea actuală integrală, fără date de identificare.
*3) Se menţionează datele complete de individualizare administrativă (adresă completă/localizare intravilan sau extravilan, după caz) şi tehnică (de
exemplu: pentru construcţii se precizează date cu privire la caracteristicile tehnice ale clădirii - tip materiale componente, elemente de structură, regim de
înălţime, suprafaţă totală construită şi suprafaţă totală desfăşurată rezultată din măsurătorile cadastrale şi, dacă este cazul, defalcată pe nivele sau corpuri de
clădire; pentru terenuri se precizează date cu privire la suprafaţă şi categoria de folosinţă, destinaţie, precum şi număr de tarla şi parcelă, dacă este cazul;
pentru drumuri/străzi se precizează date cu privire la caracteristicile drumului - tip îmbrăcăminte/asfaltare, traseu cu punct de început şi punct de sfârşit,
lungime totală, suprafaţă totală a terenului aferent străzii şi, dacă este cazul, aceste date vor fi defalcate pe tronsoane, respectiv componente ale drumului),
precum şi vecinătăţile pe laturile est, nord, vest, sud. De asemenea se menţionează numărul cadastral (numărul identificatorului electronic). Având în vedere
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia
datelor), menţiunile privind numele persoanelor particulare se vor înlocui cu sintagma "proprietate particulară".
*4) Se înscrie valoarea de inventar a bunului stabilită şi actualizată conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
*5) Pentru domeniul public se menţionează actul juridic (legi, hotărâri ale Guvernului, decizii, acte de donaţie, procesul-verbal de recepţie a lucrărilor - în
cazul investiţiilor realizate din fonduri de la bugetul local, hotărârea consiliului local de trecere a bunului din domeniul privat în domeniul public - care, în
mod necesar, va menţiona actul juridic de dobândire a bunului în proprietate privată sau alte acte doveditoare etc.) prin care bunul respectiv a fost dobândit în
proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale. Totodată, se va menţiona numărul de carte funciară pentru imobilul vizat (în mod obligatoriu, numărul
de carte funciară se va menţiona cu adăugarea denumirii unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială este situat bunul).
Pentru domeniul privat se menţionează actul juridic prin care bunul respectiv a fost dobândit în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale.
Totodată, se va menţiona numărul de carte funciară pentru imobilul vizat.

