
 

ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

HOTARARE 

Nr. 32/31.08.2020 

Privind modificarea inventarul bunurilor apartinand domeniului public al 

comunei Helegiu, judetul Bacau insusit prin Hotărârea Consiliului local Helegiu  

nr. 20/17.12.1999 

 

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

Având în vedere prevederile : 

-Hotărârea Consiliului local Helegiu  nr. 20/17.12.1999 privind insusuirea inventrului 

bunurilor ce apartine domeniului public al comunei Helegiu  cu modificarile si 

completarile ulterioare , atestatata  Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001, anexa 39 

privind atestarea domeniului public al judeţului, precum şi ale  municipiilor, oraşelor 

şi comunelor din judeţul Bacau   

In conformitate cu: 

- prevederile   554, art. 858-863 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

republicat; 

- Hotararea Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, 

oraselor, municipiilor si judetelor; 

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

Nomenclatorului stradal 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. 5266/04.08.2020, referatul 

compartimetului Tehnic, Urbanism, Amenajare Teriotriu, Protectia Mediului nr. 

5266/04.08.2020, Referatul compartimentului Juridic Administratie Publica 

5267/04.08.2020 , Declaratia de conformitatea a compartimetulu Tehnic, Urbanism, 

Amenajare Teriotriu, Protectia MediuluiNR. 5542/12.08.2020 , Declaratia pe proprie 

Raspundere a secretarului general al comunei Helegiu   NR. 5576/213.08.2020, 

precum si avizul comisiei de specialitate din cadrul Cosiliului local Helegiu 

5919/28.08.2020 și 5920/28.08.2020 

         În conformitate cu temeiurile juridice: 
- art.129(2) lit.c , alin.(6) lit.c , art.139(3)lit.g și ale art. 289 din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul Administrativ; 

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. 1 – Se aproba modificarea inventarului bunurilor apartinand  domeniului public 

al comunei Helegiu , judetul Bacau,  insusit prin Hotărârea Consiliului local Helegiu  

nr. 20/17.12.1999 conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare , astfel  

- pozitia  nr. 5 se modifica dupa cum urmaza  

 coloana 3  va avea urmatorul continut; din str.Alexandru cel Bun pana la limita cu 

dealul Ciortan 

L = 700 ml, l = 5 - 6 ml   

S = 3800 mp din care 3268 mp teren intravilan si 532 mp teren extravilan 

-  coloana 5 va avea urmatorul continut : 48059 lei 

 pozitia  nr. 10 se modifica dupa cum urmaza  

S = 10446 mp teren  intravilan  

-  coloana 5 va avea urmatorul continut : 299330 lei 

pozitia  nr. 18 se modifica dupa cum urmaza  

S = 110951 mp din care 43371 teren intravilan si 67580 mp teren extravilan -  

coloana 5 va avea urmatorul continut : 1.405.194.415  lei 

pozitia  nr. 22 se modifica dupa cum urmaza  

S = 14880 mp teren intravilan  

-  coloana 5 va avea urmatorul continut : 48059 lei 

pozitia  nr31 se modifica dupa cum urmaza  
 coloana 3  va avea urmatorul continut; coloana 3 va avea urmatorul continut - Din  

str. Iuga Voievod pana la limita cu intravilan str. Iuga Voievod, 

L = 1000 ml, l = 19 - 20 ml.  

S = 19712 mp teren intravilan 

- coloana 5 va avea urmatorul continut  - 249653  lei 

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

Compartiment Tehnic,Urbanism Amenajare Teritoriu, Protectia Mediului, 

Compartiment Juridic Administratie Publica, Birou Financiar Contabilitate taxe si 

Impozite, Recuperare Creante. 

 

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

Primarului comunei Helegiu Compartiment Tehnic,Urbanism Amenajare Teritoriu, 

Protectia Mediului, Compartiment Juridic, Administratie Publica, Birou Financiar 

 coloana 3  va avea urmatorul continut; din str. Invatator Dontu Ioan pana la limita 

spre dealul Hotca 

L= 1800 ml, l = 6 - 7 ml 

 coloana 3  va avea urmatorul continut; din Invatator Dontu Ioan spre dealul Bour, 

L = 4500 ml, l = 23 - 25 ml 

 coloana 3  va avea urmatorul continut; Din str. Preot Pahomie pana la limita cu str.  

Preot Pahomie, 

L = 2400ml, l = 6 - 7 ml 



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

publica, in conditiile legii. 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                            Contrasemnează,                                    

Bulăiasa Elena                                                      Secretarul general al comunei, 

                                                                                               Mariana Spiridon 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptata  cu: 

15 voturi « pentru » 

0 voturi « impotriva » 

0 voturi « abtineri » 

15 consilieri prezenti 

15 consilieri validati 



ROMANAIA                                                                                                    

JUDETUL  BACAU     

CONSILIUL  LOCAL HELEGIU                       

                                                                                                                                                  ANEXA  nr. 1  

                                                                              La Hotararea nr.32/31.08.2020 

 

 Inventarul bunurilor  care  apartin  domeniului  public  al  comunei Helegiu –modificare  

 

Nr. 

Crt. 

 

Codul de 

clasificare 

 

Denumirea bunului 

 

Elemente de identificare 

Anul 

dobândirii 

sau dării în 

folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

(Lei ) 

Situaţia juridică 

actuală 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 

5. 1.3.7.1. Str.  Ciortan Din str.Alexandru cel Bun pana la limita cu dealul 

Ciortan 

L = 700 ml, l = 5 - 6 ml 

S = 3800 mp din care 3268 teren intravilan si 532 

mp teren extravilan. 

1968 48059 Domeniul public 

al comunei 

Helegiu, conform 

HCL 

12/19.02.2018 

 

 

10. 1.3.7.1. Str.  Busuiocilor Din str. Invatator Dontu Ioan pana la limita spre 

dealul Hotca 

L= 1800 ml, l = 6 - 7 ml 

S = 10446 mp teren  intravilan  

1968 299330 Domeniul public 

al comunei 

Helegiu, conform 

HCL 

12/19.02.2018 

 

 

 

18. 1.3.7.1. Str. Paraul Helegiu Din  Invatator Dontu Ioan spre dealul Bour, 

L = 4500 ml, l = 23 - 25 ml 

S = 110951 mp din care 43371 teren intravilan si 

67580 mp teren extravilan 

1968 1.405.194.415 Domeniul public 

al comunei 

Helegiu, conform 

HCL 

12/19.02.2018 

 



 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                               Contrasemnează,                                    

Bulăiasa Elena                                                                                                       Secretarul general al comunei, 

                                                                                               Mariana Spiridon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 1.3.7.1. Str.  Balan Din str. Preot Pahomie pana la limita cu str.  Preot 

Pahomie, 

L = 2400ml, l = 6 - 7 ml 

S = 14880 mp teren intravilan 

1968 188560 Domeniul public 

al comunei 

Helegiu, conform 

HCL 

12/19.02.2018 

 

31. 1.3.7.1. Str.  Paraul Bratila Din  str. Iuga Voievod pana la limita cu intravilan 

str. Iuga Voievod, 

L = 1000 ml, l = 19 - 20 ml.  

S = 19712 mp teren intravilan 

1968 249653 Domeniul public 

al comunei 

Helegiu, conform 

HCL 

12/19.02.2018 

 


