
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR 
COMUNA GEPIU 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE  
privind atestarea inventarului bunurilor care apartin  

domeniului public al comunei GEPIU    
 

Avand în vedere proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Gepiu privind atestarea 
inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei GEPIU    

Avand in vedere prevederile Anexei 34 la Hotararea Guvernului nr. 1973/2004 publicata in 
Monitorul Oficial nr 74bis/21.01.2005 completată conform Hotărârii Guvernului nr. 931/2008 publicata in 
Monitorul Oficial nr 799 bis/28.11.2008 

Tinand cont de necesitatea modificării inventarului bunurilor care apartin domeniului public al 
Comunei Gepiu astfel încât acesta să cuprindă investiţiile realizate în cadrul proiectului 
„ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE, IN COMUNA GEPIU, JUDETUL BIHOR” 
precum si de Normele Tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
comunelor, oraselor, municipiilor, si judetelor aprobate prin HG 548/1999; 

În temeiul prevederilor art. 607 alin 4 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 
            Ținând cont de Raportul de specialitate nr.4106 din 25.11.2019 întocmit de catre compartimentul de 
resort din cadrul instituției  
          Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Gepiu 
            In baza art.129 alin 2 lit.”c” și 139 alin 3 lit”g”,art.196 alin1 lit”a” din  din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ  

 Cu  9 voturi „pentru” din 9  consilieri prezenţi 

 

                                    Consiliul Local al Comunei Gepiu adoptă următoarea 
                                                                           HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se atestă inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei GEPIU(modificări 
la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Gepiu ,anexa nr.34 la Hotărârea 
Guvernului nr.1973/2004)   conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.2 Modificările aduse inventarului se vor publica în Monitorul Oficial al României. 

Art.3 Se aprobă accesul public,în mod nediscriminatoriu și cu titlu gratuit(fără taxă) la investiția 
realizată prin proiectul ” Îmbunătățirea infrastructurii rutiere, in comuna Gepiu, judetul Bihor”,pe o perioadă 
de 5 ani de la finalizarea acesteia și în continuare. 
 Art.  4  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se încredințează Primarul Comunei Gepiu. 
 Art.  5.   Prezenta hotărâre se comunica,  cu: 

- Instituţia Prefectului – Judeţului Bihor; 
- Consiliul Judetean Bihor;   
- Primarul Comunei  Gepiu. 
- Monitorul Oficial al României 
- Un exemplar la dosar. 

 
                       Preşedinte de şedinţă,                                                   Contrasemnează,            
                      Memetea Vasile-Florian                                      Secretar general UAT Comuna  

                                                                                 Gepiu,                                                                            
                                                                          Iancu Ramona-Corina 
 

 
Gepiu la  29.11.2019 
Nr. 69 



 
JUDEŢUL BIHOR 
COMUNA GEPIU 
PRIMAR 

 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind atestarea inventarului bunurilor care apartin  

domeniului public al comunei GEPIU    
 
 Avand în vedere Referatul de aprobare întocmit de către Primarul comunei Gepiu, 

Avand in vedere prevederile Anexei 34 la Hotararea Guvernului nr. 1973/2004 publicata in 
Monitorul Oficial nr 74bis/21.01.2005 completată conform Hotărârii Guvernului nr. 931/2008 publicata in 
Monitorul Oficial nr 799 bis/28.11.2008 

Tinand cont de necesitatea modificării inventarului bunurilor care apartin domeniului public al 
Comunei Gepiu astfel încât acesta să cuprindă investiţiile realizate în cadrul proiectului 
„ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE, IN COMUNA GEPIU, JUDETUL BIHOR” 
precum si de Normele Tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
comunelor, oraselor, municipiilor, si judetelor aprobate prin HG 548/1999; 

În temeiul prevederilor art. 607 alin 4 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative 
 
In baza art.129 alin 2 lit.”c” și 136 alin 1 din  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , 
  

Propun   
 CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GEPIU adoptarea unei hotărâri cu următorul conţinut:  

 

 
Art. 1. Se atestă inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei GEPIU(modificări 

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Gepiu ,anexa nr.34 la Hotărârea 
Guvernului nr.1973/2004)   conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.2 Modificările aduse inventarului se vor publica în Monitorul Oficial al României. 

Art.3 Se aprobă accesul public,în mod nediscriminatoriu și cu titlu gratuit(fără taxă) la investiția 
realizată prin proiectul ” Îmbunătățirea infrastructurii rutiere, in comuna Gepiu, judetul Bihor”,pe o perioadă 
de 5 ani de la finalizarea acesteia și în continuare. 
 Art.  4  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se încredințează Primarul Comunei Gepiu. 
 Art.  5.   Prezenta hotărâre se comunica,  cu: 

- Instituţia Prefectului – Judeţului Bihor; 
- Consiliul Judetean Bihor;   
- Primarul Comunei  Gepiu. 
- Monitorul Oficial al României 
- Un exemplar la dosar. 

 
 
                                                                        Iniţiator , 
                                                                         Primar  
                                                                       Purge Ioan 
 
 
 
 
Gepiu la  25.11.2019 
Nr . 52 



Primăria comunei Gepiu 
Primar 
Nr. 4105  din  25.11.2019  
 
 
          
 
                                                  Referat de aprobare 
 
 

Ţinând cont de prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrative,cu  
modificările şi completările ulterioare printre atribuţiile consiliului local conform 
prevederilor art.129 alin 7 lit”m” sunt şi acelea privind asigurarea cadrului necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes local privind ”podurile și drumurile publice”și 
totodată dezvoltarea urbană. 

Astfel, ținând cont de interesul locuitorilor din comună,  Unitatea administrativ 
teritorială Comuna Gepiu a derulat proiectul intitulat„ÎMBUNĂTĂȚIREA 
INFRASTRUCTURII RUTIERE, IN COMUNA GEPIU, JUDETUL BIHOR” ,ajuns în 
stadiul de finalizare,care a fost  finanţat prin , Sub-măsura 7.2– Investiţii în crearea şi 
modernizarea infrastructurii de bază la scară mică –finantata prin  Fondul European Agricol 
de Dezvoltare Rurala 

Având în vedere că proiectul propus cuprinde mai multe străzi din comună acestea au 
fost identificate,măsurate,constituindu-se noi numere cadastrale .Prin HCL Gepiu nr.50 din 
09.11.2015 a fost aprobată modificarea pentru drumurile în cauza,dar până la finalizare 
proiectul a suferit câteva modificări precum și faptul că au fost acordate valori de inventar 
pentru fiecare drum.Astfel,se impune atestarea(modificarea) inventarului bunurilor care 
apartin domeniului public al Comunei Gepiu, si tinand cont de Normele Tehnice pentru 
intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, 
municipiilor, si judetelor aprobate prin HG 548/1999 . 
 
 Având în vedere cele de  mai sus expuse, 
 
                                                        PROPUN 
 
ÎNTOCMIREA UNUI PROIECT DE HOTĂRÂRE  PRIVIND  ATESTAREA 
INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL 
COMUNEI GEPIU    ȘI SUPUNEREA ACESTUIA SPRE APROBARE CONSILIULUI  
LOCAL AL COMUNEI GEPIU 
                                                  
                                                   
 
                                                   PRIMAR 
                                                      Purge Ioan 
 
 
 



 
Primăria comunei Gepiu 
Compartiment Secretar General UAT 
Nr. 4106  din 25.11.2019  
                                    
 
                                         RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 
Privind Proiectul de hotărâre întocmit pentru  atestarea inventarului bunurilor (modificări) 
care apartin domeniului public al comunei GEPIU    
 
 

Ţinând cont de prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu  
modificările şi completările ulterioare, printre atribuţiile consiliului local conform 
prevederilor art.129 alin 7 lit”m” sunt şi acelea privind asigurarea cadrului necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes local privind ”podurile și drumurile publice”și 
totodată dezvoltarea urbană. 

Astfel, ținând cont de interesul locuitorilor din comună,  Unitatea administrativ 
teritorială Comuna Gepiu a derulat proiectul intitulat„ÎMBUNĂTĂȚIREA 
INFRASTRUCTURII RUTIERE, IN COMUNA GEPIU, JUDETUL BIHOR” ,ajuns în 
stadiul de finalizare,care a fost  finanţat prin , Sub-măsura 7.2– Investiţii în crearea şi 
modernizarea infrastructurii de bază la scară mică –finanțată prin  Fondul European Agricol 
de Dezvoltare Rurală. 

Având în vedere că proiectul propus cuprinde mai multe străzi din comună acestea au 
fost identificate,măsurate,constituindu-se noi numere cadastrale(an 2017) .Prin HCL Gepiu 
nr.50 din 09.11.2015 a fost aprobată modificarea pentru drumurile în cauza,dar până la 
finalizare proiectul a suferit câteva modificări precum și faptul că au fost acordate valori de 
inventar pentru fiecare drum.Astfel,se impune atestarea(modificarea) inventarului bunurilor 
care apartin domeniului public al Comunei Gepiu și tinand cont de Normele Tehnice pentru 
intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, 
municipiilor, si judetelor aprobate prin HG 548/1999 ,precum și anexa nr.4 la OUG 
nr.57/2019. 

În prezent, imobilele  care fac obiectul proiectului, figurează în inventarul bunurilor 
care aparțin comunei ca și drumuri doar cu suprafața totală per total localitate nefiind 
defalcate pe străzi și lungimile acestora fiind identificate conform Anexei 34 la Hotararea 
Guvernului nr. 1973/2004 publicată in Monitorul Oficial nr. 74bis/21.01.2005 completată 
conform Hotărârii Guvernului nr. 931/2008 publicata in Monitorul Oficial nr 799 
bis/28.11.2008. Prin HCL Gepiu nr.50 din 09.11.2015 a fost aprobată defalcarea străzilor în 
cauză conform proiectului,dar până la finalizare proiectul a suferit câteva modificări 
referitoare la lungimile străzilor.Totodată a fost atribuită și valoarea de inventar pentru 
fiecare stradă în parte(în lei incluzând TVA). 

Luand in considerare faptul că pentru acest proiect a fost necesară identificarea 
fiecărei străzi care urma a fi modernizată se impune atestarea inventarului bunurilor care 
apartin domeniului public al Comunei Gepiu(modificări),în sensul că pozițiile din inventar 
unde figurează lungimea totală să fie defalcate pe porțiuni conform propunerilor 



specialistilor urmând a li se atribui și valorile de inventar corespondente,valori care au fost 
identificate din cadrul documentației întocmite pentru proiectul în cauză. 

Prevederile art.607 alin.(4 ) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ (intrat în 
vigoare la 05.07.2019) stipulează următoarele: 

”Modificările inventarelor bunurilor aparținând domeniului public al unităților 
administrativ-teritoriale atestate prin hotărâre a Guvernului,anterior intrării în vigoare a 
prezentului cod,se atestă prin hotărâre a consiliului județean,respectiv a Consiliului General 
al Municipiului București sau a consiliului local al comunei,al orașului sau al 
municipiului,după caz.”  

Având în vedere precizările Consiliului Județean Bihor- Serviciul Administrare a 
Patrimoniului primite de la Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  
(adresa 139171/16.10.2019) cu privire la cele dispuse de art.289 OUG nr.57/2019 privind  
Codul administrativ referitor la modalitatea de inventariere a bunurilor din domeniul public 
al unităților administrativ- teritoriale,deducem faptul că potrivit dispozițiilor legale instituite 
de Codul administrativ,termenul acceptat este acela de ”atestare” atât în ceea ce privește 
actualizarea inventarului potrivit art.289 alin.(5) cât și în ceea ce privește modificarea 
acestuia potrivit art.607 alin(4). 

Astfel ,din cele precizate de către reprezentanții Consiliului Județean Bihor (adresa 
20729/2019), înțelegem că toate ”intervențiile asupra inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al unității administrativ-teritoriale ,respectiv abrogare,modificare sau 
completare,ulterior intrării în vigoare al OUG nr.57/2019(5 iulie 2019)se fac prin raportare 
la inventarul atestat prin hotărâre a Guvernului,ultimul act administrativ cu caracter 
individual care a produs efecte juridice.” 

Având în vedere cele precizate considerăm că actul administrativ la care se va face 
raportarea va fi  Hotărârea Guvernului nr. 1973/2004 publicata in Monitorul Oficial nr 
74bis/21.01.2005 Anexa 34 ,completată conform Hotărârii Guvernului nr. 931/2008 
publicata in Monitorul Oficial nr 799 bis/28.11.2008. 

În consecință,  se consideră necesară şi oportună aprobarea  proiectului propus 
urmând ca acest lucru să fie făcut printr-o hotărâre a autorităţii  deliberative a unităţii 
administrativ- teritoriale. 
 
 
                                                         Întocmit, 
                                       Secretar general UAT Comuna Gepiu 
                                                Iancu Ramona-Corina 
 
 



                                                                                                                                                                                          Anexa la HCL GEPIU nr.69 /29.11.2019 

 

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI GEPIU 

SECTIUNEA I 

BUNURI IMOBILE 

Nr. crt Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare Anul dobandirii 

sau, dupa caz, al 

darii in folosinta 

Valoarea de 

inventar 
lei 

Situatia juridica 

actuala 

0 1 2 3 4 5 6 
1. 1.3.7.1 Drum comunal 88                1905,00 ml  

(nr. cadastral 53282 ;CF nr.53282 Gepiu) 

1972 1.073.221,59 Domeniul public 

HCL GEPIU nr.69 

29.11.2019 

2. 1.3.7.1 Drum comunal 89                1223,00 ml 

(nr. cadastral 53285; CF nr.53285 Gepiu) 
1968 643.614,36 Domeniul public 

HCL GEPIU nr.69   

29.11.2019 

6 1.7.3 Strazi Bicaci – 2.695,00 ml 

 
 

Strada 16 = 601,00 ml (nr.cadastral 

53286; CF nr.53286 Gepiu) 

 

Strada 17 = 601,00 ml(nr.cadastral 

53268; CF nr.53268 Gepiu) 

 

Strada 18 = 498,00  ml(nr.cadastral 

53287; CF nr.53287 Gepiu) 

 

Strada 19 = 818,00  ml(nr.cadastral 

53447; CF nr.53447 Gepiu) 

 

Strada 19/A = 177,00  ml(nr.cadastral 

53447; CF nr.53447 Gepiu) 

1960        Total 

1.198.874,16 

Din care: 

   262.455,05 

 

 

   277.697,10 

 

 

225.029,84 

 

 

327.261,39 

 

 

106.430,78 

Domeniul public 

HCL GEPIU nr.69 

29.11.2019 

8 1.7.3 Strazi Gepiu – 3.760,40 ml 

 
 

Strada 3 = 129,40 ml(nr.cadastral 53285; 

CF nr.53285 Gepiu) 

1960       Total  

1.904.547,15 

Din care: 

  

  99.666,88 

Domeniul public 

HCL GEPIU nr.69  

29.11.2019 



 

Strada 4 = 505,50 ml(nr.cadastral 53284; 

CF nr.53284 Gepiu) 

 

Strada 5 = 221,00 ml(nr.cadastral 53291; 

CF nr.53291 Gepiu) 

 

Strada 6 = 520,00 ml(nr.cadastral 53289; 

CF nr.53289 Gepiu) 

 

Strada 7 = 223,00 ml(nr.cadastral 53283; 

CF nr.53283 Gepiu) 

 

Strada 8 = 529,50 ml(nr.cadastral 53336; 

CF nr.53336 Gepiu) 

 

Strada 9 = 221,00 ml(nr.cadastral 53327; 

CF nr.53327 Gepiu) 

 

Strada 11 = 1.010,00 ml(nr.cadastral 

53288- CF nr.53288 Gepiu; nr.cadastral 

53281-CF nr.53281 Gepiu) 

 

Strada 13 = 401,00 ml(nr.cadastral 

53288; CF nr.53288 Gepiu) 

 

 

   232.633,70 

 

 

156.901,48 

 

 

238.572,71 

 

 

95.774,08 

 

 

258.288,46 

 

 

104.966,50 

 

 

531.492,28 

 

 

 

186.251,06 

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA:                  CONTRASEMNEAZA  

                Memetea Vasile-Florian                                                                                                          SECRETAR GENERAL UAT, 

                                                                                                                                                                           Iancu Ramona-Corina 

 

 
 


