
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL  HELEGIU 
PROIECT 

H O T A R A R E 
privind însuşirea  şi aprobarea inventarului  actualizat al bunurilor care aparţin 

domeniului public al comunei Helegiu, judeţul Bacău 
 
Consiliul local al comunei  Helegiui, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din 
31.01.2018 ; 
Având în vedere prevederile : 
a)art.36 alin(1), alin.(2) lit.”c”, art.120 alin(1), precum şi ale art.63, alin.(1), lit.”b” şi 
alin.”5”, lit.”d” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 b) art.858, art.863, lit.a) art. 1650 alin.(1), art. 1666 şi 1657 din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 c) art.21 alin.(2) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
d) Hotărârii de Guvern nr.548/1999, cu privire la aprobarea Normelor tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor; 
 Tinând seama de: 
- Hotărârea Consiliului local Helegiu  nr. 20/17.12.1999 privind insusuirea inventrului 
bunurilor ce apartine domeniului public al comunei Helegiu  atestat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1347/2001, anexa 39 privind atestarea domeniului public al judeţului, 
precum şi ale  municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacau ; 
-Hotărârea Consiliului local Helegiu  nr. 12./19.02.2018 privind aprobarea  Nomenclato- 
rului stradal al Comunei Helegiu; 

- Dispozitia primarului comunei Helegiu  nr. 249/12.08.2016 pentru constituirea comisiei  
pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei 
Helegiu; 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 10638/28.12.2018,, raportul 
compartimentului de specialitate nr. 10639/28.12.2018 precum si avizele comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu ; 
- Procesul verbal nr /01.2019 privind indeplinirea procedurii de transparenta  decizionala  
   In temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.119, art.120, art.122, art.45 si art.115 lit.b din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

H O T Ă R Ă Ş T  E : 
 

Art.1. Consiliul local al comunei  Helegiu, judeţul Bacău, îşi însuşeşte şi aprobă 
„Inventarul actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Helegiu, 
judeţul Bacău”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Bunurile înscrise în anexă nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului 
de proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter 
special privind fondul funciar, cele care reglementează regimul imobilelor preluate 



abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, nu sunt grevate 
de sarcini şi nu fac obiectul vreunui litigiu. 
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârile consiliului local adoptate 
anterior cu privire la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
Helegiu îşi încetează valabilitatea. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Bacău, Consiliului Judeţean 
Bacău, Primarului comunei Helegiu şi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii. 
 

Initiator Primar 
Enea Nicu Ciprian 

 
          Avizat 

Secretar comuna  
Mariana Spiridon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMANAI 
JUDETULBACAU 
COMUNA HELEGIU 
   PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea inventarului  actualizat al 

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei   Helegiu, judeţul Bacău 
 
 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 În conformitate cu prevederile art.36, alin.(1) şi (2), lit.c) din Legea nr.215/2001, 
republicată, a administraţiei publice locale, care dispun în sarcina consiliilor locale 
atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau 
municipiului, precum şi prevederile art.122 ale aceluiaşi act normativ care dispun că “ 
Toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii 
anuale. Consiliilor locale şi judeţene li se prezintă annual de către primar, respectiv de 
preşedintele consiliului judeţean, un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor.”, 

 În conformitate cu prevederile art.21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, inventarul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului se însuşeşte prin hotărâre de către 
consiliul local, iar apartenenţa acestor bunuri la domeniul public judeţean se atestă prin 
hotărâre de Guvern. 

Iniţial Inventarul domeniului public al comunei Helegiu a fost aprobat  prin Hotararea 
Consiliului local nr.20/17.12.1999, si atestat prin Hotararea Guvernului nr. 1353/2001, 
anexa 305 bis, - privind atestarea  domeniului public al comunei Helegiu si a fost 
modificat succesiv prin hotarari ale consiliului local. 

    Aparţin domeniului public de interes local bunurile care potrivit legii sau prin natura 
lor, sunt de uz sau de interes public şi nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes 
public naţional. 
Vă aducem la cunoştinţă că s-a efectuat Raportul de Evaluare privind activele fixe aflate 
în patrimoniul public şi privat al comunei Helegiu, judeţul Bacău efectuat de SC Evaluări 
Imobiliare  Solutions SRL Oneşti şi inregistrat la Primaria  Helegiu la data de 
06.06.2018 sub nr. 4784. 
      Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului local Helegiu se propune 
includerea in  Inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei 
Helegiu, judetul Bacau a bunurilor fixe care nu sunt cuprinse  in inventarul domiului 
public 

Faţă de cele arătate mai sus consider că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate şi propun Consiliului local Helegiu adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul 
prezentate în proiect . 

 
PRIMAR, 

Enea Nicu Ciprian 
 



 
 
 
ROMANIA 
JUDETULBACAU 
COMUNA HELEGIU 
Compartment Tehnic,  Urbanism , 
Amenajare teritoriu  , Protectia Mediului 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

privind însuşirea  şi aprobarea inventarului  actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public 
al comunei Helegiu, judeţul Bacău 

 
            În conformitate cu prevederile art. 21 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,  coroborate cu 
cele ale Hotărârii Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor, în cursul anului 1999, a fost întocmit Inventarul bunurilor ce alcătuiesc  
domeniul public al  comunei Helegiu  a aprobat  prin Hotararea Consiliului local 
nr.20/17.12.1999, si atestat prin Hotararea Guvernului nr. 1353/2001, anexa 305 bis, - privind 
atestarea  domeniului public al comunei Helegiu. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 3 şi art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, coroborat cu dispoziţiile art.119 – 
122 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, bunurile din domeniul public al comunei Helegiu au fost inventariate şi 
însuşite de Consiliul local Helegiu prin Hotărârea nr. 20/17.12.1999.  

În aplicarea, în continuare a  dispoziţiilor actelor normative precizate, apartenenţa bunurilor 
la domeniul public alcomunei Helegiu a fost atestată prin Hotărârea Guvernului nr. 1353/2001 
privind atestarea domeniului public al judeţului, precum şi ale municipiilor, oraşelor şi comunelor 
din judeţul Bacau, anexa 39.  

Ulterior, în timp, inventarul bunurilor din domeniul public al comunei s-a modificat prin 
scoaterea unor bunuri din domeniul public local, fie urmare trecerii lor în domeniul privat,  dar şi 
prin introducerea în domeniul public a unor bunuri urmare declarării lor ca fiind de interes public 
local 

Modificările intervenite în structura inventarului bunurilor din domeniul public ale comunei au 
fost constatate prin adoptarea de către Consiliul local Helegiu in hotarari  a privind însuşirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public ale comunei Helegiu 

În urma efectuării inventarului bunurilor din domeniul public şi privat al comunei Helegiu in 
anul 2018 , în conformitate cu prevederile art.122 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în structura inventarului 
acestor bunuri, precum şi a valorilor bunurilor ce aparţin domeniului public actualizate prin 
reevaluarea lor potrivit legii s-au produs modificari care se regasesc in propiectul de  hotaarare 
supus aprobarii.  

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării se reglementează: 
- însuşirea inventarului domeniului public al comunei Helegiu aşa cum a fost modificat şi 

completat; 
 

Inspector 
Ilie Nicolae Daniel 


