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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 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.2751/2013, 
 analizând propunerile primarului comunei Unţeni cu expunerea de motive nr.2752/2013, 

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; 
-  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi 

protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 
constatându-se că au fost respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, 
în baza prevederilor: 
- art.858 - 865 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; 
- Legii 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.15 din 5 iulie 2001 privind însuşirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al comunei Unţeni modificată şi completată prin Hotărârea nr.20 din 
30 aprilie 2010, 

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 modificarea poziţiei nr.385 prevăzută anexa nr.2 la Hotărârea consiliului 
local nr.20 din 30 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunei Unţeni, judeţul Botoşani însuşit prin HCL nr.15/05.07.2010 
care va avea cuprinsul din anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. – (1) Se aprobă modificarea poziţiei nr.395 prevăzută anexa nr.2 la Hotărârea 
consiliului local nr.20 din 30 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunei Unţeni, judeţul Botoşani însuşit prin HCL 
nr.15/05.07.2010 prin diminuarea suprafeţei de la 4300 mp. la 4100 mp., iar suprafaţa de 200 mp. va 
trece în domeniul privat al comunei.  

(2) Amplasarea suprafei totale de 200 mp. prevăzută la alin.1 este conform anexei nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3. - Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Dolhăscu Iuliana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNA UNŢENI, 
15 iulie 2013 
Nr.49. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 

Ursachi Vasile 
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CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

Anexanr.1 
la hotărârea nr.49 din 15  iulie 2013 

 
 
 

CUPRINSUL MODIFICAT 
al poziţiei nr.385 din anexa nr.2 din HCL nr.20/1010 

 
Secţiunea I 

Bunuri imobile 
Nr. 
ctr. 

Codul 
de 

clasificar
e 

Denumirea 
bunului 

Elemente 
de identificare 

Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, 
al dării 

în folosinţă 

Valoarea 
de 

inventar 

Situaţia juridică  
actuală. Denumire act de 
proprietate sau alte acte 

doveditoare. 

0 1 2 3 4 5 6 
385 1.8.1. Reţea alimentare cu apă 

potabilă a satului Unţeni şi 
extindere sat Burla 

Staţie pompare şi clorinare, bazin acumulare; 
Lungime aducţiune = 9475,9 metri; 
Lungime distribuţie sat Unţeni = 9182 metri;  
Lungime distribuţie sat Burla = 3180 metri, etc. 

2007 şi 
2013 

984.413
+ 

63.828 

H.C. L. nr. 20/2010 şi 
HCL nr.49/2013 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier Dolhăscu Iuliana 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 

Anexa nr.2 
la hotărârea nr. 49  din 15  iulie 2013 

 
 

SCHIŢA PLAN 
a suprafeţei de 200 mp. din p.c. 697 intravilan sat Unţeni –LV- 

care trece din domeniul public în domeniul privat al comunei Unţeni 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Dolhăscu Iuliana 
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