
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea completării inventarului bunurilor  din domeniul privat  

al comunei Româneşti , judeţul Botoşani 
 

Consiliul Local al comunei Româneşti , judeţul Botoşani , întrunit în şedinţă ordinară 

în data de 20.02.2020; 

având în vedere referatul de aprobare nr. 692/2020 a domnului Dumitru Buzoianu, 

primar al comunei Româneşti , judeţul Botoşani;  

văzând  referatul de specialitate al compartimentului agricol, fond funciar nr. 

727/2020; 

având în vedere prevederileart.129 alin.(1) și alin.(2) lit.,,c ,, ale art. 361 al.(2),(3),(4) 

din  Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr 57/2019;  

            văzând prevederile anexei 3 la normele tehnice din H.G. nr. 548/1999 ,precum și 

Hotărârea Consiliului local Românești, nr.32/30.09.2013  privind apobarea inventarului 

domeniului privat, cu modificările și completările ulterioare ; 

           având în vedere procesul-verbal al comisiei speciale de inventariere a bunurilor din 

domeniul public , dar și din domeniul privat al comunei Românești, județul Botoșani, 

înregistrat la nr.561 din 29.01. 2020;  

            având în vedere că au fost respectate prevederile art.7 din  Legea nr.52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică locală; 

în temeiul prevederilor art.139 alin.(1), coroborat cu prevederile art.196 alin.(1) lit.a) 

din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr 57/2019;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului privat  al 

comunei Românești, județul Botoșani , cu bunurile prevăzute în  anexa nr.1 care face parte  

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2.  Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

primarul , împreună cu salariații aparatului de specialitate din cadrul Primăriei  comunei 

Românești, județul Botoșani.  

 Art.4.  Secretarul general al Comunei  Românești  comunică  prezenta  hotărâre  

instituţiilor  şi  persoanelor interesate. 

              PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ,       
Consilier, Nania Nelu                                                                          Secretar general,                   
                                                                                                                Magdalina Rusu                       
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COMUNA ROMÂNEŞTI  

JUDEŢUL BOTOŞANI 

  CONSILIUL LOCAL,                                                                                                                                                               Anexa nr.1 

                                                                                                                                                                                 la H.C.L. nr.9 din  20.02. 2020 

Lista  

bunurilor  care se introduc  în  inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Româneşti 

Nr.pozitie 

din 

inventarul

bunurilor 

dom 

privat  

Denumirea 

bunului 

Elemente de  

identificare 

 

Anul 

dobândirii sau 

, după caz , al 

dării în 

folosinţă 

Valoare 

de 

inventar 

Situaţia juridică  

 

 

136 Teren Dămideni , parcela 

cadastrală nr. 149 

Dămideni , Sola 21/parcela 

cadastrală nr. 149 , suprafaţa 

=291000 mp 

1950 82 Proprietate privată a comunei Româneşti , în 

administrarea Consiliului Local Româneşti , 

O.U.G. nr. 57/2019. 

137 Teren Româneşti , parcela 

cadastrală nr. 115 

Româneşti , Sola 15/parcela 

cadastrală nr.115, 

suprafaţa=160400 mp 

1950 451 Proprietate privată a comunei Româneşti , în 

administrarea Consiliului Local Româneşti , 

O.U.G. nr. 57/2019. 

138 Teren Româneşti , parcela 

cadastrală nr. 111 

Româneşti ,Sola15/parcela 

cadastrală nr.111 , 

Suprafaţa=601300mp 

1950 1689 Proprietate privată a comunei Româneşti , în 

administrarea Consiliului Local Româneşti , 

O.U.G. nr. 57/2019. 

139 Teren Româneşti , A 112 Româneşti , Sola15/ A 112 

Suprafaţa=48000mp 

1950 135 Proprietate privată a comunei Româneşti , în 

administrarea Consiliului Local Româneşti , 

O.U.G. nr. 57/2019. 

140 Teren Româneşti , parcela 

cadastrală nr.109 

Româneşti , Sola14/parcela 

cadastrală nr.109, 

Suprafaţa=96500mp 

1950 271 Proprietate privată a comunei Româneşti , în 

administrarea Consiliului Local Româneşti , 

O.U.G. nr. 57/2019. 

    141 Teren Româneşti , parcela 

cadastrală nr.106 

Româneşti , Sola 14/parcela 

cadastrală nr.106, 

Suprafaţa=223900mp 

1950 629 Proprietate privată a comunei Româneşti , în 

administrarea Consiliului Local Româneşti , 

O.U.G. nr. 57/2019. 

         PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                       

Consilier,  Nania Nelu                                                                                                                                              Secretar general, 

                                                                                                                                   Rusu Magdalina                      

 

 


