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HOTARÂREA NR. 56/2020 

privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei 

Santamaria-Orlea şi a unor bunuri din domeniul privat al statului precum  

şi a perioadei în care se efectuează această inventariere 

 

                Consiliul local al comunei Santamaria-Orlea, judetul Hunedoara, intrunit in sedinta ordinara 

din data de 30.06.2020; 

Analizand Proiectul de hotarare nr. 56/2020 si Referatul de aprobare nr. 56/29.06.2020  intocmit 

de catre primarului comunei Santamaria-Orlea din care reiese necesitatea si oprtunitatea adoptarii unei 

hotarari privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al 

comunei Santamaria-Orlea şi a unor bunuri din domeniul privat al statului precum şi a perioadei în care 

se efectuează această inventariere;  

         Avand in vedere raportul nr. 56/29.05.2020 al Compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului propriu al Primarului comunei Santamaria-Orlea,  

Luand in considereare: 

Luand in considerare: 

-avizul comisiei pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism si 

agricultura inregistrat in registrul special sub nr.43/30.06.2020 ; 

-avizul comisiei pentru administratie publica locala,  juridica si de disciplina, protectie mediu si 

turism, munca si protectie sociala inregistrat in registrul special sub nr.46/30.06.2020 ; 

-avizul comisiei pentru invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport  activitati 

social-culturale inregistrat in registrul special sub nr.49/30.06.2020 ; 

In conformitate cu prevederile art. 3 din anexa la H.G. 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, ale art. 286 alin. (1), alin. (4), art. 287 lit. b), art.289, art. 354, 

art. 355, art. 356 alin. (2)-(3), alin. (5), art.357 alin. (1), alin. (3) şi alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, ale art.552 - art. 554, art. 555 

alin. (1), art. 858  din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, 

art. 1 alin. (2), coroborat cu art. 7 alin. (1) din Legea contabilităţii, nr. 82/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; ale pct. 2 din anexa la Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 

2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de 

natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. 

(1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T A R A S T E : 

 

   Art.1. Inventarierea anuală a bunurilor care alcătuiesc domeniul public si domeniul privat 

al comunei Santamaria-Orlea, pentru anul 2020, se va efectua până la data de 31 decembrie 2020, 

conform modelului prevăzut în anexa la normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, aprobate 

prin H.G. nr. 392/2020. 

Art. 2 Incepând cu anul 2021 inventarierea anuală a bunurilor prevăzute la art. 1, va avea loc în 

perioada octombrie-decembrie, odată cu inventarierea prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea 

contabilităţii, nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu pct. 2 din 

anexa la Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, 

cu modificările şi completările ulterioare. 
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Art. 3 (1) Inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Santamaria-Orlea, 

prevăzută la art. 1 şi art. 2, se va efectua prin raportare la hotărârea consiliului local al comunei 

Santamaria-Orlea, nr. 19/1999 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

comunei Santamaria-Orlea şi actele administrative ulterioare ale autorităţii deliberative, de aprobare a 

modificării şi completării acesteia, şi avându-se în vedere anexa nr. 58 la H.G. 1352/2001 privind 

atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 

judeţul Hunedoara, cu privire la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei 

Santamaria-Orlea, anexă modificată şi completată prin H.G. nr. 795/2009 precum şi cu luarea în 

considerare a tuturor actelor normative de modificare şi completare a anexei nr. 58 la H.G. nr. 

1352/2001, ce vor fi adoptate în viitor.   

             (2) Se va realiza o evidenţă a hotărârilor consiliului local Santamaria-Orlea adoptate cu privire 

la bunurile care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, în perioada 1999-prezent, 

pentru care procedura de atestare a domeniului public nu a fost finalizată prin adoptarea unor hotărâri de 

guvern, prin care să se modifice şi/sau completeze anexa nr. 58 la  H.G. nr. 1352/2001 şi vor fi avute în 

vedere la realizarea inventarierii prevăzute la art. 1, inclusiv în ceea ce priveşte normele juridice 

generale şi de tehnică legislativă, referitoare la abrogarea actului administrativ. 

Art. 4 (1) Comisiile speciale pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Santamaria-Orlea, constituite prin dispoziţia primarului 

comunei Santamaria-Orlea, în conformitate cu prevederile art. 289 alin. (2)-(4) şi art. 357 alin. (1)-(3) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, au 

obligaţia de a actualiza, în condiţiile legii, inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi 

domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, în termen de cel mult 90 de zile de la modificarea 

regimului juridic al bunurilor respective şi totodată au atributul de a întocmi un raport, prin care să 

propună autorităţii executive iniţierea unor proiecte de hotărâri de consiliu local, pentru transmiterea, în 

conformitate cu prevederile art. 289 alin. (9)  din codul administrativ, către ministerul cu atribuţii în 

domeniul administraţiei publice, în cazul celor de atestare a domeniului public, respectiv de aprobare de 

către Consiliul local al comunei Santamaria-Orlea a inventarului,  în cazul bunurilor din domeniului 

privat. 
             (2) Raportul prevăzut la alin. (1) va fi întocmit trimestrial şi în situaţia în care regimul juridic al 

bunurilor care alcatuiesc domeniul public şi domeniul privat al comunei Santamaria-Orlea nu s-a 

modificat, urmând ca acesta să reflecte această stare de fapt. 

Art. 5 (1) Comisia specială, pentru inventarierea bunurilor imobile proprietate privata a statului 

pentru care s-a constituit mod direct un drept real comunei Santamaria-Orlea, altul decat cel de 

proprietate si pentru identificarea bunurilor imobile din domeniul privat al statului aflate pe teritoriul 

comunei Santamaria–Orlea, jud. Hunedoara are obligaţia ca în anul 2020 să realizeze inventarierea 

anuală şi să întocmească unui inventar al bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora 

autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul comunei Santamaria-Orlea li s-a atribuit un drept 

real, altul decât cel de proprietate, pe care-l deţin în mod direct, precum şi atribuţiile de a comunica acest 

inventar, în condiţiile legii, ministerului cu atribuţii în domeniul finanţelor publice, până la data de  31 

decembrie 2020. 

(2) Incepând cu anul 2021, comisia specială, prevăzută la alin. (1), are obligaţia  efectuării 

activităţii de inventariere a bunurilor imobile proprietate privată a statului, prevăzute la art. 5 alin. (1) 

din prezenta hotărâre, în cursul lunilor octombrie-decembrie a fiecărui an, iar în cazul modificării 

regimului juridic al bunurilor de acest fel, actualizarea inventarului, se va realiza în termen de 90 de zile 

de la data intervenirii acestor modificări, termen în care inventarul, actualizat, în condiţiile legii, se 

comunica ministerului cu atribuţii în domeniul finanţelor publice. 

(3) Incepând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, comisia specială, prevăzută la alin. 

(1), în perioada în care îşi desfăşoară activitatea referitoare la întocmirea și actualizarea, în condiţiile 

legii, a inventarului bunurilor aparținând domeniului public și privat al comunei Santamaria-Orlea, 

precum şi în afara acestei perioade, are obligaţia de a identifica, pe raza administrativ-teritorială a 

comunei Santamaria-Orlea, bunurile imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului şi pentru care nu 

sunt cunoscute entităţile cărora li s-a atribuit un drept real şi totodată de a notifica autoritatea 

administraţiei publice centrale competente în vederea evidenţierii separate a acestor bunuri în inventarul 

centralizat al bunurilor din domeniul privat al statului.  



 Art. 6 Prezenta hotărâre se transmite tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, care au obligaţia de a transmite comisiei speciale pentru întocmirea şi 

actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Santamaria-

Orlea, a tuturor documentelor care privesc modificarea/completarea unor elemente de identificare a 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a 

bunurilor aflate în domeniul privat al statului, cu privire la a căror inventariere autorităţile administraţiei 

publice locale au atribuţii. 

 

Art. 7 Publicarea pe pagina de internet a primăriei comunei Santamaria-Orlea, într-o secţiune 

dedicată statutului UAT, a actelor administrative prevăzute de prezenta hotărâre, se face în termen de 5 

zile de la data intrării în vigoare, în condiţiile legii, a acestor hotărâri.  

 

Art. 8 Prezenta hotarare se poate contesta in termenul legal la Tribunalul Hunedoara conform 

prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 
            Art. 9 Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarul comunei,  la: Instituţia Prefectului 

judeţului Hunedoara, Primarul comunei Santamaria-Orlea, si se afiseaza pe site-ul 

www.santamariaorlea.ro, si la  sediul primariei.  

 

 

 

Santamaria-Orlea,  la 30.06.2020 

 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  CONTRASEMNEAZA, 

                     PESCARI ION                                                     SECRETAR GENERAL,             

                                                                                                BULTEAN VASILE ALINEL 

 

 

 

 

Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea absoluta (7 consilieri). Adoptata prin vot deschis. 

Total consilieri în funcţie: 13 

Consilieri prezenţi: 13 

Pentru: 13  

Impotrivă: 0 

Abţineri: 0 
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