
ROMANIA 

JUDETULBACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

      

HOTARARE 

Nr.18/12.04.2021 

privind actualizarea   HCL nr. 9/2019 prin care s-a aprobat însușirea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Helegiu 

 

Consiliul Local al comunei Helegiu,judetul Bacau, intrunit in sedinta  extraordinata  

In conformitate cu: 

- Prevederile art. 554 alin. 1 și art. 858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

modificată și completată ;  

-Prevederile art. 4 și ale art. 6 alin. 1 și alin. 3 din Anexa la HG nr. 392/2020 

privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

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

 -Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 

1, ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ” b”, art. 286 alin. 1 și alin. 4 și art. 289 alin. 2 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

-Hotărârea Consiliului local Helegiu nr.12./19.02.2018 privind aprobarea 

Nomenclatorului stradal al Comunei Helegiu; 

- Hotărârea Consiliului local Helegiu  nr.9/28.02.2019 prin care s-a aprobat 

însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Helegiu 

;- Dispozitia primarului comunei Helegiu  nr. 144/02.06.2020 pentru constituirea 

comisiei pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public 

al comunei Helegiu; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Helegiu nr. 2598/04.042021, 

referatul compartimetului Tehnic, Urbanism, Amenajare Teriotriu, Protectia 

Mediului nr. 2599/04.04.2020, Referatul nr. 2712 al Compartimetului Juridic , 

Administratie Publica 

 - Avizul  comisiei pentru programe  de dezvoltare economico- socială, buget, 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, licitatii publice,  

comerţ şi turism nr3/12.04.2021si  avizul comisiei pentru administraţia public 

locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice,  a drepturilor cetăţenilor, 

gospodarire comunala , servicii publice, protectia mediului nr.5/12.04.2021 ; 

În temeiul art.129(1),art.139 (1) şi ale art.196 (2), lit. a din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare 

HOTARASTE 



Art.l. (1) Se actualizeaza HCL nr. 9/2019, în sensul modificării pozitiei nr.18 dupa 

cum urmeaza  : 

 

Nr. 

Crt. 

 

Codul de 

clasificare 

 

Denumirea 

bunului 

 

Elemente de 

identificare 

Anul 

dobândirii 

sau dării 

în 

folosinţă 

Valoarea 

de 

inventar 

(Lei ) 

Situaţia 

juridică 

actuală 

1. 1.3.7.1. Str. Paraul 

Helegiu 

Din  str. Invatator 

Dontu Ioan spre 

dealul Bour, 

S = 52002 mp din 

care 21999 mp 

teren intravilan si 

30003 mp teren 

extravilan 

1968 658605 Domeniul 

public al 

comunei 

Helegiu  

Art. 2 (1) Prezenta Hotarare va constitui actul administrativ pentru intabularea 

imobilului mentionat la art.1  ca domeiul public al Comunei Helegiu, cu destinatia 

drum de inters local. 

(2) Planurile de amplasament și delimitare a imobilelor, realizate de S.C. 

EUROCAD EXPERT SRL Onești, sunt atașate in anexa. 

Art. 2 Prezenta Hotarare va fi adusa la indeplinire de catre primarul comunei 

Helegiu, Compartiment Tehnic,Urbanism Amenajare Teritoriu, Protectia Mediului, 

.Art. 3  Prezenta hotarare va fi comunicata institutiei Prefectului judetului Bacau,  

Primaruluicomunei Helegiu Compartiment Tehnic,Urbanism Amenajare Teritoriu, 

Protectia Mediului, Compartiment Juridic, Administratie Publica, Birou Financiar 

Contabilitate Taxe si Impozite, Recuperare  Creante si va fi adusa la cunostinta 

publica, in conditii legii. 

 

Presedinte de sedinta 

Elena Bulaiasa         Contrasemenaza 

Secretar general  

     Jr.Mariana Spiridon 

 

 

 
 Adoptata  cu: 

13 voturi « pentru » 

0 voturi « impotriva » 

0 voturi « abtineri » 

13
 

consilieri prezenti 

15 consilieri validati 


