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COMUNA  HĂRMĂNEŞTI                                                   Iftene Daniela Liliana 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 44/19.09.2022/28.11.2022 
privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 

Hărmănești, județul Iași  

 

          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. 4326/19.09.2022/28.11.2022 privind atestarea inventarului 

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

- Procesul verbal al Comisiei speciale de inventarierea domeniului public și privat al 

comunei Hărmănești, județul Iași nr. 4325/19.09.2022; 

- Declarația secretarului general al comunei Hărmănești, județul Iași înregistrată cu numărul 

4329/19.09.2022; 

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

din cadrul Consiliului Local al Comunei Hărmăneşti, înregistrat sub nr. __________; 

- 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. ____________; 

- 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. ____________. 



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

Codul administrativ; 

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

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

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

 

                                                          H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Hărmănești, 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, după cum urmează: 

a) poziția nr. 15 se abrogă. 

b) La poziția nr.14: 

-  coloana  2 va avea următorul cuprins: "Cămin Cultural";  

- coloana 3 va avea următorul cuprins: "satul Hărmăneștii Vechi; a) Teren intravilan situat în T 34, 

P 1211, P 1214, P 1215, în suprafață totală de 1387 mp, număr cadastral 60834; îngrădit parțial cu gard 

din beton, gard din plasă de sârmă cu temelie, gard din lemn; b) Cămin Cultural – construcție 

administrativă și social – culturală, regim de înălțime P, suprafața construită la sol/desfășurată 314 mp, 

suprafață utilă 233,2 mp; zidărie de cărămidă, termosistem din polistiren, tencuială decorativă, acoperiș 

de tip șarpantă cu învelitoare de țiglă ceramică, fundație din beton armat cu plase. Vecinătăți: E – 

proprietate particulară, N – proprietate particulară, V –  proprietatea comunei Hărmănești - număr 

cadastral 60684, S – DS 1179".   

- coloana 5 va avea următorul cuprins: "Valoare totală 1123,54 mii lei din care 1108,18 mii lei 

valoare construcție și 15,36 mii lei valoare teren"; 

- coloana 6 va avea următorul cuprins: " Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2004, Proces verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor nr. 2714/02.06.2020, Autorizație de construire nr. 38/27.11.2017, Cartea 

funciară nr. 60834 Hărmănești". 

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei 

Hărmănești, județul Iași prin intermediul aparatului de specialitate din subordine. 

Art. 3. 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.4. 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. 

 

 

  

PRIMAR, 

Ioan Secrieru  


