
 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UN

 
 
 
 
 
 

privind atestarea inventarului bunurilor care apar

Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani,
 ținând cont de procesului
noiembrie 2023, 

analizând propunerile primarului comunei Un
19 ianuarie 2023, 

având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comun

în considerarea avizului cu caracter consultativ al 
domeniul administrației publice

ținând cont de declara
nr.362 din 19 ianuarie 2023, 
 având în vedere rapoartele de avizare cu caracter consultativ ale:

- comisiei pentru activităţi economico
domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediu
servicii şi comerţ nr.463 din 26

-  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor
26.01.2023; 

-  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
 văzând Hotărârea consiliului local al comunei Un
iulie 2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alc
Unțeni; 
 luând în considerare
public al comunei Unțeni” la Hot
public al județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 
Botoșani, 
         ținând seama de Hotărârea
tehnice pentru întocmirea inventarului b
comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor
  în temeiul art.129 alin.(2)
(1), lit. a), art.289, alin. (5) 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
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HOTĂRÂRE 

atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al 
Unțeni, județul Botoșani 

 
Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 

de procesului-verbal al comisiei speciale de inventariere nr. 6190  din 01 

propunerile primarului comunei Unțeni cu referatul de aprobare nr.359 din 

raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Unțeni cu nr.360 din 19 ianuarie 2023

avizului cu caracter consultativ al ministerului cu atribu
ției publice cu nr.MDLPA-126428/DPFBL-6370/29.12.2022

declarația secretarului general al comunei Unțeni, județ

rapoartele de avizare cu caracter consultativ ale: 
comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediu
nr.463 din 26.01.2023; 

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 nr.474 din 26.01.2023

Hotărârea consiliului local al comunei Unțeni, județul Botoșani cu 
șirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei 

luând în considerare Anexa nr.66 ”Inventarul bunurilor care apar
țeni” la Hotărârea Guvernului nr.971/2002 privind atestarea domeniului 

țului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 

de 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, 

art.129 alin.(2), lit. c) și alin.(6), art.139 alin.(1) și (3) lit. g), 
(1), lit. a), art.289, alin. (5) și art.607, alin. (4) din Ordonanța de urgenț
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

țin domeniul public al comunei 

peciale de inventariere nr. 6190  din 01 

de aprobare nr.359 din 

raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
ianuarie 2023, 

ministerului cu atribuții în 
6370/29.12.2022, 

ția secretarului general al comunei Unțeni, județul Botoșani cu 

financiare, agricultură, administrarea  
domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 

comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea  
teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.472 din 

culturale, culte,  
.01.2023, 

țeni, județul Botoșani cu nr.15 din 5 
ătuiesc domeniul public al comunei 

Anexa nr.66 ”Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
privind atestarea domeniului 

țului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 

Guvernului nr.392/2020 privind aprobarea Normelor 
unurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al 

și alin.(6), art.139 alin.(1) și (3) lit. g), art.196, alin. 
ța de urgență a Guvernului 
ările ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. – Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Unțeni, 

însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 5 iulie 2001 privind însușirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Unțeni, și atestat potrivit anexei nr.66 
”Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Unțeni” la Hotărârea 
Guvernului nr.971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și 
al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani, la Secțiunea I ”Bunuri imobile”, 
după poziția nr.381 se introduce o nouă poziție, poziția nr.382, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Inventarul astfel completat constituie anexă la statutul unității administrativ-
teritoriale Comuna Unțeni și se publică pe pagina de internet a instituției, la secțiunea dedicată 
statutului comunei, precum și în monitorul oficial local. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică în condițiile art.197 – 199 din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
 

Președinde de ședință, 
Consilier Gheorghe-Manole Listar 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comuna Unțeni 
26 ianuarie 2023 
Nr.7. 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Vasile Ursachi 
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ROMÂNIA 
Consiliul Local al comunei Unțeni 
Județul Botoșani 

Anexa 

la hotărârea nr.7 din26 ianuarie 2023 

 
 

COMPLETĂRI 
la inventarul domeniului public al comunei Unțeni, județul Botoșani 

 
   SECŢIUNEA I 

Bunuri imobile 
   

Nr. 
crt 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elementele de 
identificare 

Anul 
dobândirii 
şi/sau al 
dării în 

folosinţă 

Valoarea 
de 

inventar 
(lei) 

Situaţia 
juridică 
actuală 

0 1 2 3 4 5 6 
 
382 

1.3.7.1. Strada 
Prieteniei 

Număr cadastral: 
54661; 
Categoria de 
folosință; drum; 
Parcela DS 515 
intravilan sat 
Burlești; 
Suprafața = 4104 
m.p.; 
Lungime = 0+000 
km. ÷ 0+428 km.; 
Tipul de 
îmbrăcăminte: 
balast. 
Vecinătăți: 
La nord: 
proprietăți 
particulare; 
La est: strada 
Principală; 
La sud: proprietăți 
particulare; 
La vest: 
proprietate 
particulară. 

1921 3.928,33  H.C.L. nr.70 
din 18.12.2017; 
CF 
54661Unțeni. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Consilier Gheorghe-Manole Listar 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE, 
Secretar general al comunei, 

Vasile Ursachi 
 
 


