
ROMÂNIA 

COMUNA  HĂRMĂNEŞTI 

JUDEŢUL IAŞI 

 

                                             H O TĂ R Â R E A  nr. 60/15.12.2022 

privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Hărmănești, 

județul Iași 

           

 Consiliul local al comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi; 

Având în vedere: 

- art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 289 

alin. (5) și art. 607 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului 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; 

- Anexa nr. 95 la Hotărârea Guvernului nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi; 

-  Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2004 privind însușirea Protocolului de predare – primire a 

patrimoniului comunei Hărmănești. 

Ținând cont de: 

-  referatul de aprobare nr. 3533/11.08.2022/28.11.2022 privind atestarea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al comunei Hărmănești, județul Iași; 

- proiectul de hotărâre nr. 37/11.08.2022/28.11.2022 privind atestarea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al comunei Hărmănești, județul Iași, avizat pentru legalitate de către secretarul 

general al comunei și afișat conform procesului verbal de afișare nr. 3537/11.08.2022; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei Hărmăneşti nr. 3535/11.08.2022 privind 

atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Hărmănești, județul Iași; 

- Procesul verbal nr. 3532/11.08.2022 al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și 

privat al comunei Hărmănești, județul Iași numită prin Dispoziția Primarului nr. 75/20.05.2022; 

- Declarația secretarului general al comunei Hărmănești înregistrată cu nr. 3534/11.08.2022; 

- avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. MDLPA-

95285/103607/108263/DPFBL-4460/14.11.2022 înregistrat la Primăria Hărmănești cu nr. 

6353/21.11.2022; 

- avizul favorabil al Comisiei economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism din 

cadrul Consiliului Local al Comunei Hărmăneşti, înregistrat sub nr. 62/12.12.2022; 

- avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină, muncă şi protecţie socială,  amenajarea 

teritoriului, urbanism, ordine publică şi situaţii de urgenţădin cadrul Consiliului Local al Comunei 

Hărmăneşti, înregistrat sub nr. 62/12.12.2022; 



- avizul favorabil al Comisiei de activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, 

protecţie copii, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al Comunei Hărmăneşti, înregistrat sub nr. 

62/12.12.2022; 

Constatând că s-a îndeplinit cvorumul prevăzut de Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, necesar pentru adoptarea hotărârii; 

În temeiul art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

Consiliul Local al comunei Hărmănești, județul Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 

15.12.2022. 

 

                                                          ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE: 

 

Art.1. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Hărmănești, județul Iași 

însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20/01.09.2004, cu modificările și completările ulterioare, atestat 

potrivit anexei nr. 95 la Hotărârea Guvernului nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului 

Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi, cu modificările și completările 

ulterioare, la secțiune I "Bunuri imobile", se modifică și se completează, după cum urmează: 

a) se modifică următoarele poziții: 

- poziția nr. 1 care la coloana  1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2.", la coloana  2 va avea 

următorul cuprins: "Stradă DS 95 – DS 589", la coloana 3 va avea următorul cuprins: "Loc. Hărmăneștii 

Noi, situat în intravilan, punct de început – stație DJ 281 C, punct de sfârșit – stație DN 28 A, 

îmbrăcăminte beton asfaltic, lungimea de 2236 m, suprafață de 30382 mp, număr cadastral 60806, 

vecinătăți: E – proprietăți particulare, N – DJ 281 C, V –  DN 28 A, S – proprietăți particulare", la coloana 

5 va avea următorul cuprins: "1925,64" și  la coloana 6 va avea următorul cuprins: "Proces verbal de 

recepție finală  nr. 939/17.02.2022, Carte funciară nr. 60806 Hărmănești"; 

- poziția nr. 4 care la coloana 3 va avea următorul cuprins "L=1267 m"; 

- poziția nr. 7 care la coloana  1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2.", la coloana  2 va avea 

următorul cuprins: "Stradă DS 15", la coloana 3 va avea următorul cuprins: "Loc. Hărmăneștii Noi, situat 

în intravilan, îmbrăcăminte beton asfaltic, lungimea de 123 m, suprafață de 867 mp, număr cadastral 

60805, vecinătăți: E – DE 1776, N – proprietăți particulare, V –  DS 95, S – proprietăți particulare", la 

coloana 5 va avea următorul cuprins: "105,92" și la coloana 6 va avea următorul cuprins: "Proces verbal 

de recepție finală  nr. 939/17.02.2022, Carte funciară nr. 60805 Hărmănești"; 

b)  după poziția nr. 40, se introduc 19 noi poziții, pozițiile nr. 41 – 59, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei Hărmănești, 

județul Iași prin intermediul aparatului de specialitate din subordine. 



Art. 4. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Hărmănești, județul Iași, astfel 

modificat, constituie anexă la Statutul comunei Hărmănești, județul Iași și se publică pe site-ul instituției la 

secțiunea dedicată acestuia. 

Art.5. Secretarul general al comunei Hărmăneşti va asigura publicarea prezentei hotărâri pe site-ul 

instituției precum și în Monitorul Oficial Local și va asigura comunicarea acesteia în termenul legal 

Primarului comunei Hărmănești precum și Instituţiei Prefectului Judeţul Iaşi pentru controlul legalităţii 

asupra actelor administrative. 

 

    

 

 

  Președinte de ședință,                                             Avizat pentru legalitate cf. art. 243, alin. (1), lit. a)  

   Constantin Lepciuc                                                                        din OUG nr. 57/2019 

                                                      Secretar general al comunei, 

                                                                                                     Daniela Liliana Iftene   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Adoptată în ședința din data de ............................... cu un număr de ........... voturi dintr-un număr de ……… 

consilieri locali prezenți la ședință, din numărul total de ......... consilieri în funcție       



           Cartuș cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 

25/22.06.2021 

Nr. 

crt. 
Operațiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate  

absolută ^2 
...…/...…/............ 

 

2 Comunicarea către primar^2) ...…/...…/............ 
 

3 Comunicarea către prefectul județului^3) ...…/...…/............ 
 

4 
Aducerea la cunoștința publică^4)+5) 

Publicată pe site-ul instituției 
...…/...…/............ 

 

5 
Comunicarea, numai în cazul celei cu 

caracter individual^4)+5) 
...…/...…/............ 

 

6 
Hotărârea devine obligatorie^6) sau 

produce efecte juridice^7), după caz 
...…/...…/............ 

 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare: ^1) Art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă 

hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), 

hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă 

de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor 

locali în funcție.“ ^2) Art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.“ ^3) Art. 197 

alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 

prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ... ^4) Art. 197 alin. (4): „Hotărârile … se 

aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 

comunei.“^5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor … cu caracter individual către persoanele 

cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.“ ^6) Art. 198 

alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință 

publică.“ ^7) Art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data 

comunicării către persoanele cărora li se adresează.“ 
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