
ROMÂNIA 

Judeţul Satu Mare 

Consiliul local al comunei Căpleni 

 

 Proiect de Hotărâre nr.15/2022 

 privind aprobarea Inventarului actualizat al bunurilor imobile – terenuri aparținând  

 domeniul privat al comunei Căpleni 

 

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa  ordinară din data de _________ 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.15/01.03.2022 al  primarului comunei Căpleni, prin care propune aprobarea 

inventarului bunurilor imobile – terenuri aparținând  domeniul privat al comunei Căpleni; 

- raportul de specialitate nr. al Compartimentului agricol, prin care propune spre aprobare inventarul 

bunurilor aparținând domeniului privat al comunei Căpleni; 

- avizul comisiei pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea 

teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism nr.; 

Luând în considerare prevederile: 

- art.36 alin.(1) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- art.354 și art.357 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și 

completările ulterioare, 

- H.G. nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcatuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;   

- ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

- Ordinului nr. 2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, 

În temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (2) lit.c), alin.(6) lit.a) și ale art.139 alin.(3) lit.g)  ale art. 

196 alin. (1) lit.a)  din  Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ,  cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.-1.- Se aprobă inventarul actualizat al bunurilor imobile – terenuri aparținând  domeniul 

privat al comunei Căpleni, conform anexei, care face parte din prezenta hotărâre. 

 

Art.-2.- Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește  

Primarul Comunei Căpleni. 

 

Art.-3.-  Prezenta hotărâre va fi comunicată  prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în 

termenul prevăzut de lege, către:  

− Primarul comunei Căpleni,  

− Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare, 

− Compartimentul  financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse umane, 

− Compartimentul agricol. 

 

Art.-4.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afișare pe site-ul Primăriei comunei  

Căpleni. 

 

                   Căpleni, 1 martie 2022.-  

 

 

   Iniţiator      Avizat 

  Megyeri Tamás-Róbert                    Csizmar Erika 

           Primarul comunei Căpleni                  Secretar  general 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA CĂPLENI 

PRIMARUL COMUNEI CĂPLENI 

Nr.15/01.03.2022 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de Hotărâre nr.15/2022 

privind aprobarea Inventarului actualizat al bunurilor imobile – terenuri aparținând  

 domeniul privat al comunei Căpleni 

 

 

 

Conform prevederilor art. 357, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii 

administrativ-teritoriale se întocmeşte şi se actualizează de către o comisie special constituită, condusă 

de autoritatea executivă ori de o altă persoană împuternicită să exercite atribuţiile respective, după caz”, 

iar conform prevederilor art. 357, alin. (2) si alin. (3) din aceeași ordonanță de urgență, comisia 

prevăzută la alin. (1) se constituie prin dispoziţia autorităţii executive a fiecărei unităţi administrativ-

teritoriale și are obligaţia de a actualiza inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii 

administrativ-teritoriale în termen de cel mult 90 de zile de la modificarea regimului juridic al bunurilor 

respective. Potrivit prevederilor art. 357, alin. (4), din aceeași ordonanță de urgență, “Inventarul 

prevăzut la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative a fiecărei unităţi administrativ-

teritoriale.” Comisia specială privind întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor aparținând 

domeniului public și privat al comunei Căpleni, s-a constituit conform prevederilor Dispoziției 

Primarului nr. 189/10.02.2021. Comisia specială astfel constituită, în vederea întocmirii inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Căpleni, a identificat și a inventariat unele bunuri, 

care au fost declarate ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al comunei Căpleni, 

conform prevederilor H.C.L. nr. 9/26.02.2007 privind executarea lucrărilor de cadastru şi topografie 

asupra imobilelor situate în zona „KUBA” 

Având în vedere prevederile art. 357-Inventarierea bunurilor imobile din domeniul privat al 

unităţilor administrativ-teritoriale, din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, consider utilă promovarea prezentului proiect de hotărâre, 

privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Căpleni, județul 

Satu Mare. 

 

 

Megyeri Tamás-Róbert    

                                                                    Primarul comunei Căpleni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA                                                                            

JUDEŢUL SATU MARE                                                                     

COMUNA CĂPLENI 

Nr.16/01.03.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Raport 

la proiectul de Hotărâre nr.15/2022 

privind aprobarea Inventarului actualizat al bunurilor imobile – terenuri aparținând  

 domeniul privat al comunei Căpleni 

 

 

Temeiul legal în baza căruia toate bunurile aparținând unităților administrativ-teritoriale sunt 

supuse inventarierii este articolul 357 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea prevederilor Normelor 

tehnica pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat a1 comunelor, 

al orașelor, a1 municipiilor și al județelor, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 392/14.05.2020. 

Conform art. 2 alin. (1) din anexa la Hotărârea de Guvern nr. 392/14.05.2020, inventarierea 

reprezintă o operațiune de identificare a bunurilor care aparțin domeniului privat al unităților 

administrativ-teritoriale. 

În conformitate cu prevederile art. 357 alin. (2) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin Dispoziția 

Primarului comunei Căpleni nr.189/10.02.2021 s-a constituit Comisia de inventariere generală şi casare 

de bunuri aflate în patrimoniul comunei Căpleni. 

 Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre 

menţionat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului 

local.  

 

 

       

      Secretar general 

                                                                        Csizmar Erika       

 

 


