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PROIECT DE HOTARARE 
Nr. 10 din 10.02.2021 

privind modificarea și completarea  inventarului bunurilor care apartin domeniului public  
al comunei Gioseni , judetul Bacau 

 
 
Consiliul Local al Comunei Gioseni, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara,        
Având in vedere; 
-   referatul de aprobare nr. CL/49 din 10.02.2021 al primarului comunei Gioseni,  în calitatea sa de initiator , prin 
care se susține necesitatea și oportunitatea completarii  inventarului bunurilor care apartin domeniului public al 
comunei Gioseni judetul Bacau; 
-   raportul de specialitate nr. CL/50 din 10.02.2021, al administratorului public, dl. Bogdan Ionuț Buhuceanu   , 
prin care se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre  ; 
-  avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Gioseni; 
 In conformitate cu prevederile: 
- art.289 alin.(6) și alin.(9)  din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului  nr. 392/14.05.2020, privind Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, al municipiilor şi judeţelor; 
-  art.554 alin.(1), art.557 alin.(2), art. 858 si ale art. 863 lit.f), din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -   Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- Legii nr. 52/2003  privind transparenta decizionala in administratia publica, republicată ; 
Luând în considerare :  
- Hotărârea Guvernului  nr. 588/ 05.06.2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 
1347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor , orașelor și 
comunelor din județul Bacău  
 (pozitia 64 din Anexa nr. 26  Inventarul bunurilor care aparțin  domeniului public al comunei  Gioseni, județul 
Bacău ) ;  
- Hotărârea Guvernului nr. 1538 /28.11.2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 
1347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor , orașelor și 
comunelor din județul Bacău; 
- Hotărârea Consiliului Local  Gioseni nr. 56/2015 privind actualizarea inventarului bunurilor aparținând 
domeniului public al comunei Gioseni , județul Bacău ; 
 -   Hotărârea Consiliului Local  Gioseni nr. 64/2017 privind actualizarea  inventarului public al comunei Gioseni, 
jud. Bacau, însușit prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 28 din 28 octombrie 2005 al comunei Gioseni , județul 
Bacău ;  
- Hotărârea Consiliului Local  Gioseni nr.39 /29.06.2017 privind implementarea proiectului ” Îmbunătățirea 
serviciilor de agrement prin modernizarea parcului comunal Gioseni , comuna Gioseni, județul Bacău ”; 
- Hotărârea Consiliului Local  Gioseni nr.5/28.01.2021 privind revocarea HCL nr. 58/2020 și actualizarea 
indicatorilor tehnico-economici la investitia “Imbunatatirea serviciilor de agreement prin modernizarea parcului 
comunal Gioseni, județul  Bacau”; 
 In temeiul art.129  alin.(2) lit.c) si alin.(6), art.139 alin.(1) si alin.(3) lit.g), art.196 alin.(1) lit.a) si 
art.607 alin.(4), din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.  Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gioseni, judetul Bacau, atestat prin  

Hotararea Guvernului nr. 588/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1347/2001 privind 

atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor , orașelor și comunelor din județul 

Bacău   (pozitia 64 din Anexa nr. 26  Inventarul bunurilor care aparțin  domeniului public al comunei  Gioseni, 

județul Bacău ) și însușit prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 28 / 28 octombrie 2005 al comunei Gioseni , județul 

Bacău , cu modificările și completările ulterioare,  se modifică și se completează , conform Anexei, care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 



 

 
Art.2. Atestarea inventarului tuturor bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Gioseni , 

județul Bacău va fi făcută ulterior prin hotărare a consiliului local cu respectarea procedurii prevăzute la alin.(9) 

al art. 289 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare . 

Art.3.  Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios administrativ,  

în conditiile Legii nr.554/2004, cu modificările si completările ulterioare. 

   Art.4.  Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei, 

prin Administratorul public , Biroul contabilitate si Compartimentul cadastru , urbanism și amenajarea teritoriului.  

   Art.5.   Prin grija secretarului general al comunei Gioseni, prezenta hotarare se  comunica Institutiei 

Prefectului - Judetului Bacau, Primarului comunei Gioseni , Administratorului  public , biroului și 

compartimentului precizat la art.3,  precum și spre cunoștință publică, pe site -ul: www.comunagioseni.ro .  

 
 
 
    Initiator,                                                                                                Avizat pentru  legalitate, 
     Primar,                                                                                                 Secretar General,                                     
Tamas Bernadin                                                                                          Cristina Sandu  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACAU 

COMUNA  GIOSENI 

PRIMAR  

Nr. CL/49 DIN 10.02.2021  

  

 
REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care apartin 

domeniului public al comunei Gioseni, judetul Bacau 

 

 

Conform prevederilor OUG nr. 57/2019 toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ - 

teritoriale sunt supuse inventarierii anuale și inventarul domeniului public se atestă prin hotărâre a 

autorităţii deliberative a fiecărei unităţi administrativ - teritoriale.  

Modul de dobandire a dreptului de proprietate asupra  terenului a fost facut prin HG 588/2006 

publicata in MOF, Partea I, nr.485/5.VI.2006 privind atestarea domeniului public al Com. Gioseni-

Anexa 26, pozitia 64, completat cu HG 1538/01.11.2006 publicata in MOF nr.956/2006, Partea I, nr.485 

si 485 bis din 2006, provenit din dezmembrarea imobilului cu numar vechi cadastral 756-identificator 

electronic nr.60401 prin actul de dezlipire nr. 1353/13.11.2014 incheiat la BIN Sprianu Alexandra din 

Bacau, actualizat prin HCL Gioseni nr. 56/24.09.2015, actualizat prin HCL Gioseni nr. 64/14.11.2017 

Terenul in suprafata actuala de 17189 mp are categoria de folosinta curti –constructii este 

inscris in Cartea Funciara nr.60447 a Com. Gioseni, avand NCAD 60447, si este situat in intravilanul 

Com. Gioseni, Sat Gioseni, jud. Bacau, iar prin HCL Gioseni nr.39/29.06.2017 s-a aprobat 

implementarea proiectului “Imbunatatirea serviciilor de agreement prin modernizarea parcului Comunal 

Gioseni, jud. Bacau”. 

Ca urmare a investițiilor făcute de Comuna Gioseni  privind “Imbunatatirea serviciilor de 

agreement prin modernizarea parcului Comunal Gioseni, jud. Bacau”, ca urmare a emiterii Autorizatiei 

de Construire nr. 2/08.02.2019 emisa de Primaria Gioseni, au fost edificate urmatoarele: Teren 

fotbal,Alei pietonale, Dotari loc Joaca pentru copii, Retea de Iluminat, Cosuri de Gunoi, Banci, 

Imprejmuire partiala. 

Avand in vedere: 

♦ H.G. nr. 392 din 14.05.2020, privind Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, al municipiilor şi judeţelor; ;  

♦ Hotararea Guvernului nr.1347/2001 privind atestarea   domeniului public al judetului Bacau, precum 

si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacau, cu modificările şi completările ulterioare;  

  ♦ art.289 alin.(6) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

  ♦  dispozitiilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

♦  art.554 alin.(1), art.557 alin.(2), art. 858 si ale art. 863 lit.f), din Legea nr.287/2009 privind Codul 

Civil, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

 ♦ art.129  alin.(2) lit.c) si alin.(6), art.139 alin.(1) si (3) lit.g, art.196 alin.(1) lit.a) si art.607 alin.(4), 

din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019. 

In urma realizarii proiectului “Imbunatatirea serviciilor de agreement prin modernizarea 

parcului Comunal Gioseni, jud. Bacau”, finantat prin AFIR, Gal Cetatea Tamasidava a fost intocmit 

Procesul –Verbal  de Receptie la terminarea  lucrarilor nr.3771/29.12.2020 privind  lucrarea ,, 

Imbunatatirea serviciilor de agreement prin modernizarea parcului Comunal Gioseni, jud. Bacau”,” 

executata in cadrul contractului nr.5186/28.11.2019 incheiat intre Comuna Gioseni si S.C Danclau 

SRL. 

 

 

 



 

Astfel ca urmare a finalizarii acestei investitii trebuie completat si actualizat Inventarul 

bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gioseni, judetul Bacau,aprobat initial prin HG 

588/2006 publicata in MOF, Partea I, nr.485/5.VI.2006 privind atestarea domeniului public al Com. 

Gioseni-Anexa 26, pozitia 64, completat cu HG 1538/01.11.2006 publicata in MOF nr.956/2006, 

Partea I, nr.485 si 485 bis din 2006, actualizat prin HCL Gioseni nr. 56/24.09.2015, actualizat prin 

HCL Gioseni nr. 64/14.11.2017 la care se adauga si HCL Gioseni nr.5/28.01.2021 privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici la investitia “Imbunatatirea serviciilor de agreement prin modernizarea 

parcului Comunal Gioseni, jud. Bacau, conform anexei care face parte din prezentul referat de 

aprobare. 

Ca urmare. propun completarea si actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al comunei Gioseni, județul Bacau. 

Faţă de cele arătate mai sus consider că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate şi 

propun Consiliului Local al comunei Gioseni,jud. Bacau adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul 

prezentat în proiect. 

 
 
 

 

 PRIMAR, 

 

Tamas Bernadin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 
ADMINISTRATOR PUBLIC 
Nr. CL/50 DIN 10.02.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public  

al comunei Gioseni judetul Bacau 

 
 

Conform prevederilor OUG nr. 57/2019 toate bunurile aparţinând unităţilor 

administrativ - teritoriale sunt supuse inventarierii anuale și inventarul domeniului public se 

atestă prin hotărâre a autorităţii deliberative a fiecărei unităţi administrativ - teritoriale.  

Modul de dobandire a dreptului de proprietate asupra  terenului  a fost facut prin HG 

588/2006 publicata in MOF, Partea I, nr.485/5.VI.2006 privind atestarea domeniului public al 

Com. Gioseni-Anexa 26, pozitia 64, completat cu HG 1538/01.11.2006 publicata in MOF 

nr.956/2006, Partea I, nr.485 si 485 bis din 2006, provenit din dezmembrarea imobilului cu 

numar vechi cadastral 756-identificator electronic nr.60401 prin actul de dezlipire nr. 

1353/13.11.2014 incheiat la BIN Sprianu Alexandra din Bacau, actualizat prin HCL Gioseni nr. 

56/24.09.2015, actualizat prin HCL Gioseni nr. 64/14.11.2017. 

Terenul in suprafata actuala de 17189 mp are categoria de folosinta curti –constructii 

este inscris in Cartea Funciara nr.60447 a Com. Gioseni, avand NCAD 60447, si este situat in 

intravilanul Com. Gioseni, Sat Gioseni, jud. Bacau, iar prin HCL Gioseni nr.39/29.06.2017 s-a 

aprobat implementarea proiectului “Imbunatatirea serviciilor de agreement prin modernizarea 

parcului Comunal Gioseni, jud. Bacau”. 

Ca urmare a investițiilor făcute de Comuna Gioseni  privind “Imbunatatirea serviciilor 

de agreement prin modernizarea parcului Comunal Gioseni, jud. Bacau”, ca urmare a emiterii 

Autorizatiei de Construire nr. 2/08.02.2019 emisa de Primaria Gioseni, au fost edificate 

urmatoarele: Teren fotbal,Alei pietonale, Dotari loc Joaca pentru copii, Retea de Iluminat, Cosuri 

de Gunoi, Banci, Imprejmuire partiala. 

Avand in vedere: 

♦ H.G. nr. 392 din 14.05.2020, privind Normele tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, al municipiilor şi judeţelor; ;  

♦ Hotararea Guvernului nr.1347/2001 privind atestarea   domeniului public al judetului Bacau, 

precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Baca, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

  ♦ art.289 alin.(6) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  ♦  dispozitiilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

♦  art.554 alin.(1), art.557 alin.(2), art. 858 si ale art. 863 lit.f), din Legea nr.287/2009 privind 

Codul Civil, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

 ♦ art.129  alin.(2) lit.c) si alin.(6), art.139 alin.(1) si (3) lit.g, art.196 alin.(1) lit.a) si art.607 

alin.(4), din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019. 

In urma realizarii proiectului “Imbunatatirea serviciilor de agreement prin modernizarea 

parcului Comunal Gioseni, jud. Bacau”, finantat prin finantat prin AFIR, Gal Cetatea 

Tamasidava a fost intocmit Procesul –Verbal  de Receptie la terminarea  lucrarilor 

nr.3771/29.12.2020 privind  lucrarea ,, Imbunatatirea serviciilor de agreement prin 

modernizarea parcului Comunal Gioseni, jud. Bacau”,” executata in cadrul contractului 

nr.5186/28.11.2019 incheiat intre Comuna Gioseni si S.C Danclau SRL. 



Astfel ca urmare a finalizariii acestei investitii trebuie completat si actualizat 

Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gioseni, judetul Bacau,aprobat 

initial prin HG 588/2006 publicata in MOF, Partea I, nr.485/5.VI.2006 privind atestarea 

domeniului public al Com. Gioseni-Anexa 26, pozitia 64, completat cu HG 1538/01.11.2006 

publicata in MOF nr.956/2006, Partea I, nr.485 si 485 bis din 2006, actualizat prin HCL 

Gioseni nr. 56/24.09.2015, actualizat prin HCL Gioseni nr. 64/14.11.2017 la care se adauga si 

HCL Gioseni nr.5/28.01.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la investitia 

“Imbunatatirea serviciilor de agreement prin modernizarea parcului Comunal Gioseni, jud. 

Bacau, conform anexei care face parte din prezentul raport de specialitate. 

Apreciez că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât proiectul 

de hotărâre  privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al 

comunei Gioseni judetul Bacau poate fi supus spre dezbatere şi adoptare Consiliului Local 

Gioseni. 
 

 

      
 

 

Administrator Public, 

Buhuceanu Bogdan Ionut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


