ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
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COMUNA LIEŞTI
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Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006
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PROIECT DE HOTARARE
privind : completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei Liești, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea
domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţul Galaţi, cu modificările și completările ulterioare, cu o nouă
poziție, cu nr. 58
Iniţiator : Boț Iulian , primarul comunei Liești , județul Galați
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului de hotărâre : 8333 / 24.09.2020
Consiliul Local al comunei Liești , judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară
din .............12.2020;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 8333 / 24.09.2020 al inițiatorului
proiectului de hotărâre, Primarul comunei Liești , judeţul Galaţi ;
Având în vedere Declarația pe propria răspundere a secretarului general al
comunei Liești, înregistrată sub nr. 8289 / 23.09.2020;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 14789/09.12.2020 al compartimentului
de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Liești , județul
Galați
Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 -5 ale
Consiliului Local al comunei Liești , județul Galați ;
Având în vedere Hotărârile Consiliului local al comunei Liești nr. 18/26.06.2001 ,
nr. 16/29.04.2010 și nr. 56/10.12.2010, de completare și însușire a inventarului
domeniului public al comunei Liești;
Având în vedere Anexa nr. 35 - „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului
public al comunei Liești” la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea
domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor
din judeţul Galaţi, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor.
Având în vedere prevederile art. 286, alin. (4), art. 287 lit. b), art. 289, alin.(6) ,
alin.(9) și poz.1 din Anexa nr. 4 la OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 129,alin.(1), , alin.(2), lit. (c), alin.(9) , ale art. 139 ,
alin. (3) și art.196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 In Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei
Liești, însușit prin Hotărârea Consiliului local nr. 18/2001 și atestat în Anexa nr. 35, la
Hotărârea Guvernului nr. 678/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum
şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi cu modificările și completările
ulterioare, la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 57 se introduce o nouă
poziție, poziția nr. 58, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.
Art.2 Inventarul completat prin prezenta hotărâre se actualizează în mod
corespunzător , constituie anexă la statutul unității administrativ-teritoriale și se publică
pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale și în monitorul oficial local.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Serviciului financiar contabil din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului comunei Liești , judeţul Galaţi şi Instituţiei
Prefectului judeţului Galaţi în vederea exercitării controlului sub aspectul legalităţii ,
prin grija secretarului comunei Liești.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Iulian BOȚ ,
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Nr. .

8333 / 24.09.2020

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Liești, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 562/2002
privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor,
oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi, cu modificările și completările ulterioare, cu o
nouă poziție, cu nr. 58
Prin Procesul verbal de recepție finală nr. 6117/13.07.2020 se constată finalizarea investiției
“ÎNFIINȚARE TEREN DE SPORT ÎN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI”.Valoarea finală a
investiției , conform Fișei mijlocului fix cu nr. de inventar 20137, este de 528137,86 lei . Finanțarea
investiției s-a realizat prin AFIR.
Terenul este proprietate publică a comunei Liești, dobândit prin reconstituire, conform Titlului
de proprietate nr. 639/19.11.2002 și a HCL nr. 8/26.02.2018 privind trecerea din domeniul privat al
comunei Lieşti, în domeniul public al comunei Lieşti a terenului în suprafaţă de 2484 mp, teren situat
în Cv.4 P. 60 și propunerea înscrierii terenului în inventarul domeniului public.
Bunurile vizate de proiect nu au fost declarate prin lege de uz sau de interes public național, 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, respectiv cele care reglementează
regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini.
Alte elemente de identificare a investiției:
-Adresa postală: Str. Ion Creangă nr. 32
-Vecini: E-domeniupublic;V-proprietate private; N,S-drum
Terenul de sport are suprafață de joc din covor cauciucat tip Tartan (S=924 mp), alei pietonale
din beton (S=173 mp), parcaj biclete cu suprafață de rulare din pavele tip grilă (S=37,50 mp)
Completarea poziției cu menționarea construcției și a valorii acesteia este impusă de :
Art. 289, alin. (6) al OUG nr. 57/2019, care prevede obligaţia de actualizare a
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale în termen de
cel mult 90 de zile de la modificarea regimului juridic al bunurilor respective;
Obligativitatea înscrierii construcției în cartea funciară impusă de Legii nr.7/1996, a
cadastrului şi publicității imobiliare.
Finalizarea procedurii de finanțare la AFIR, unde se va depune dovada înscrierii in
inventarul domeniului public a investiției și primirea banilor până la sfârșitul anului ;
Pentru motivele arătate propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local, in ședința
extraordinară convocată de îndată din data de __________, a proiectului de hotărâre .
.

.

Inițiator,
PRIMAR,
BOT IULIAN

ROMÂNIA
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Nr. 14789/09.12.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Liești, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 562/2002
privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor,
oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi, cu modificările și completările ulterioare, cu o
nouă poziție, cu nr. 58
Proiectul de hotărâre este inițiat de Primarul comunei Liești conform prevederilor
art. 136, alin.(1) din Codul Administrativ.
Prin Referatul de aprobat se justifică oportunitatea și necesitatea promovării
proiectului de hotărâre.
Declarația secretarului general al comunei Liești certifică faptul că nu sunt
înregistrate litigii pe rolul instanțelor cu privire la dreptul de proprietate publică asupra
terenului și amenajărilor realizate prin investiție.
Hotărârea completează inventarul domeniului public al comunei cu o nouă
poziție, nr. 58 , străzile regăsindu-se in Inventarul domeniului public al comunei Liești
încă din anul 2001, când a fost adoptată HCL nr. 18/26.06.2001, aprobat prin Anexa 35 (
poz. 39,40) la HG nr. 562/2002 și ulterior actualizat și aprobat prin HCL nr.
16/29.04.2010 și HG nr. 678/2011 (poz. 37,38) , astfel că a fost necesar punctul de
vedere al ministerului de resort, care s-a comunicat sub nr. MLPDA-131718/DPFBL3824/19.11.2020.
În conformare la observațiile comunicate, proiectul de hotărâre a suferit
modificările recomandate .
Se asigura o corecta încadrare in drept a stării de fapt, motiv pentru care, consider
ca proiectul de hotărâre este necesar, legal si oportun.
Este de competenta Consiliului Local ca in ședința sa dezbăta si sa adopte
proiectul de hotărâre .

Secretar general,
Vasile Avadanei

Anexa la
HCL nr. _____din ________2020 privind : completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei Comuna Liești, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi, cu modificările și completările ulterioare, cu o nouă poziție, cu nr.
58

INVENTARUL
Bunurilor care apartin domeniului public al comunei LIESTI
Bunuri imobile
Nr
Crt.

Codul de
clasificare

1
58 1.6.2.

Denumirea
bunului

Elemente de
identificare

2

3

Teren de sport

S = 0,2484 ha; Cv. 4, P 60
S construită= 0,11345 ha; Str.
Ion Creangă nr. 32
Vecini: E-dom.public;Vproprietate private; N,S-drum
teren de sport cu suprafață de
joc din covor cauciucat tip
Tartan (S=924 mp), alei
pietonale din beton (S=173
mp), parcaj biclete cu
suprafață de rulare din pavele
tip grilă (S=37,50 mp)

Anul
Valoarea
dobandi- de
rii sau
inventor
dupa caz lei
al darii
in
folosinta
4
5
65966
2020
+

528137,86

Situatia juridica actuala
Denumire act propr.sau alte acte
doveditoare

6
Titlul de proprietate nr. 639/2002
Hotărârea Consiliului local nr.
8/2018
Autorizația de construire nr.
126/16.09.2019
Procesul verbal de recepție la
terminarea lucrărilor nr.
6117/13.07.2020

ROMANIA
COMUNA LIEȘTI
NR.

8289 / 23.09.2020

DECLARATIE
PE PROPRIE RĂSPUNDERE
Subsemnatul Avădănei Vasile, secretar general al comunei Liești, județul
Galați, în temeiul art. 289, alin.(6), lit. b) al OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,
declar pe proprie răspundere că terenul și construcția
identificată astfel:
Denumire Suprafata teren

Teren de
sport

Categoria
terenului

S = 0,2484 ha, din Curti,
care
construcții
S construită=
intravilan
0,11345 ha

Localitatea
unde este
situat
LIEȘTI ,
Str. Ion
Creangă, nr.
32

Valoare
de
inventar
65966
+

Identificarea
cadastrala
T.4, P. 60 ;
C.F. nr.
102325

528137,86

-nu fac obiectul unor litigii pe rolul instantelor de judecată la data
depunerii declarației

Secretarul general al comunei Liești
Avădănei Vasile

