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HOTĂRÂRE 
privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei 

Unţeni, judeţul Botoşani 
 
 Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
 văzând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei cu nr.4399/2015, 
 analizând propunerile primarului comunei Unţeni cu expunerea de motive 
nr.4400/2015, 

având în vedere rapoartele: 
- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 
servicii şi comerţ; 

-  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

constatându-se că au fost respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, 

în baza prevederilor: 
- art.859 şi 864 din Codul civil – Legea nr.287/2009 republicată cu modificările şi 

completările ulterioare,  
- art.119 - 121 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art.4 din  Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- HG nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 

normale de funcţionare a mijloacelor fixe  modificată prin HG nr.1496/2008 
- Hotărârea Consiliului local nr.28 din 28 septembrie 2012 privind însuşirea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Unţeni, judeţul Botoşani cu 
modificările şi completările aduse la zi în inventar prin anexa nr.2 din HCL nr.25/29.03.2013, 
HCL nr.50/15.07.2013, HCL nr.30/14.08.2014 modificată prin HCL nr.44/29.09.2014 și 
nr.45/27.10.2014, 

în temeiul art.45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. – Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat 
al comunei Unțeni, conform anexei nr.1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. 

Art.2. -. Însuşeşte întregul inventar al bunurilor care aparţin domeniului privat al 
comunei aprobat prin HCL nr.28/2012 cu modificările şi completările aduse acesteia prin 
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modificat și completat prin HCL nr.25/2013, nr.50/2013, nr.30/2014 modificată prin HCL 
nr.44/2014 și nr.45/2014 cu o nouă numerotare în funcţie de categoriile de bunuri, conform 
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 
aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Listar Gheorghe-Manole 
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