
ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

COMUNA POLOVRAGI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr. 55 din 25.06.2021  

privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Polovragi 

 

 Consiliul Local al comunei Polovragi, județul Gorj, 

Având in vedere: 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Polovragi nr. 8100 din 01.10.2020, 

• Art. 289 alin. (6), art. 607 alin. (4) și Anexa nr. 4 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

• Propunerea nr. 8096 din 01.10.2020 a Comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al comunei Polovragi, constituită prin Dispoziția 

primarului nr. 315 din 03.10.2019, 

• Hotărârea Consiliului Local Polovragi nr. 25 din 13.08.1999 privind însușirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Polovragi, 

• Anexa nr. 50 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public 

al Județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj, cu 

modificările și completările ulterioare, 

• Hotărârea Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, 

al orașelor, al municipiilor și al județelor, 

• Raportul de specialitate nr. 8101/01.10.2021 la Proiectul de hotărâre privind 

modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Polovragi, 

• Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Polovragi, 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1. Se modifică inventarul bunulurilor ce aparțin domeniului public al comunei Polovragi 

Secțiunea I Bunuri imobile însușit prin HCL 25/13.08.1999 și atestat în Anexa nr. 50 la Hotărârea 

Guvernului nr. 973/2002 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează,  
 

a) Se abrogă poziția nr. 123;. 

b) La poziția nr. 91: 

• coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școală (pentru învățământ primar și 

învățământ gimnazial)” 



• coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:   

„Comuna Polovragi, sat Polovragi, Strada Drumul lui Burebista nr. 103, județul Gorj” 

C1 – Clădire Școală Primară, P, construită din cărămidă, Suprafața construită la sol = 468 mp, 

Suprafața construită desfășurată = 468 mp; Nr. Cadastral 36718 – C1 Polovragi 

C2 – Clădire Școală Gimnazială, P, construită din cărămidă, Suprafața construită la sol = 789 mp, 

Suprafața construită desfășurată = 789 mp: Nr. Cadastral 36718 – C2 Polovragi 

C3 – Laborator Școală, P, construit din cărămidă Suprafața construită la sol = 166  mp, Suprafața 

construită desfășurată = 166 mp; Nr. Cadastral 36718 – C3 Polovragi 

C4 – Atelier Școală, P, construit din tablă, Suprafața construită la sol = 53 mp, Suprafața 

construită desfășurată = 53 mp; Nr. Cadastral 36718 – C4 Polovragi 

C5 – Sală de educație fizică, P, construită din panouri sandwich, Suprafața construită la sol = 395 

mp, Suprafața construită desfășurată = 395 mp; Nr. Cadastral 36718 – C5 Polovragi 

Teren intravilan aferent: 9538 mp, Nr. Cadastral 36718; T 72, P 2276 

Vecinătăți: 

La Nord: nr. cad. 36705 (comuna Polovragi) și nr. cad. 36125  

La Est: proprietate particulară 

La Sud: Agenția CEC Polovragi, proprietate particulară și nr. cad. 36487 

La Vest: DJ 665 – nr. cad. 36827 

Împrejmuire: 391,65 ml” 

 

• coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 1999 

                        

• coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 3.355.591,46 lei 

 

• coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Proprietate publică a comunei conform 

HCL Polovragi nr. 25/1999; Legea nr. 1/2011, Act de alipire nr. 4418 din 07 august 2018 încheiat 

la Birou Notarial Individual Raluca Davițoiu, Târgu Jiu; Proces-verbal de recepție finală nr. 8232 

din 08.11.2012 privind lucrarea de consolidare și refuncționalizare Școala cu clasele V-VIII din 

comuna Polovragi, județul Gorj; Proces-verbal de recepție finală nr. 8563 din 03.12.2013 privind 

lucrarea de consilidare și refuncționalizare Școala cu clasele I-IV din comuna Polovragi, județul 

Gorj. 

Nr. CF 36718 Polovragi. 

 

Art. 2. Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Polovragi astfel 

modificat, constituie anexă la statutul Unității Administrativ-Terotoriale Comuna Polovragi și se 

va publica pe pagina de internet a comunei Polovragi https://comunapolovragi.ro, în secțiunea 

dedicată statutului și se publică pentru informare, în format electronic, și în Monitorul Oficial 

Local. 

http://www.comunapolovragi.ro/


Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Gorj în vederea 

exercitării controlului de legalitate.  

 

 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local Polovragi din data de 25 

iunie 2021 cu 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri din 10 consilieri prezenți din 11 

consilieri în funcție 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                       Contrasemnează pentru legaitate, 

               DRĂGĂNESCU PETRE                                            Secretar general comună, 

                                                                                                 Bădița Liliana-Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

COMUNA POLOVRAGI 

CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Polovragi 

 

 Consiliul Local al comunei Polovragi, județul Gorj, 

Având in vedere: 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Polovragi nr. 8100 din 01.10.2020, 

• Art. 289 alin. (6), art. 607 alin. (4) și Anexa nr. 4 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

• Propunerea nr. 8096 din 01.10.2020 a Comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al comunei Polovragi, constituită prin Dispoziția 

primarului nr. 315 din 03.10.2019, 

• Hotărârea Consiliului Local Polovragi nr. 25 din 13.08.1999 privind însușirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Polovragi, 

• Anexa nr. 50 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public 

al Județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comununelor din județul Gorj, cu 

modificările și completările ulterioare, 

• Hotărârea Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, 

al orașelor, al municipiilor și al județelor, 

• Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

• Hotărârea Consiliului Local Polovragi nr. 52 din 27 iulie 2018 privind aprobarea alipirii 

unor imobile-terenuri aflate în domeniul public al comunei Polovragi, județul Gorj, 

• Act de alipire nr. 4418 din 07 august 2018 încheiat la Birou Notarial Individual Raluca 

Davițoiu, Târgu Jiu,  

• Proces-verbal de recepție finală nr. 8232 din 08.11.2012 privind lucrarea de consolidare 

și refuncționalizare Școala cu clasele V-VIII din comuna Polovragi, județul Gorj, 

• Proces-verbal de recepție finală nr. 8563 din 03.12.2013 privind lucrarea de consilidare 

și refuncționalizare Școala cu clasele I-IV din comuna Polovragi, județul Gorj, 

• Art. 859 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 



Art. 1. Se modifică inventarul bunulurilor ce aparțin domeniului public al comunei Polovragi 

Secțiunea I Bunuri imobile însușit prin HCL 25/13.08.1999 și atestat în Anexa nr. 50 la Hotărârea 

Guvernului nr. 973/2002 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează,  
 

c) Se abrogă poziția nr. 123;. 

d) La poziția nr. 91: 

• coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școală (pentru învățământ primar și 

învățământ gimnazial)” 

• coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:   

„Comuna Polovragi, sat Polovragi, Strada Drumul lui Burebista nr. 103, județul Gorj” 

C1 – Clădire Școală Primară, P, construită din cărămidă, Suprafața construită la sol = 468 mp, 

Suprafața construită desfășurată = 468 mp; Nr. Cadastral 36718 – C1 Polovragi 

C2 – Clădire Școală Gimnazială, P, construită din cărămidă, Suprafața construită la sol = 789 mp, 

Suprafața construită desfășurată = 789 mp: Nr. Cadastral 36718 – C2 Polovragi 

C3 – Laborator Școală, P, construit din cărămidă Suprafața construită la sol = 166  mp, Suprafața 

construită desfășurată = 166 mp; Nr. Cadastral 36718 – C3 Polovragi 

C4 – Atelier Școală, P, construit din tablă, Suprafața construită la sol = 53 mp, Suprafața 

construită desfășurată = 53 mp; Nr. Cadastral 36718 – C4 Polovragi 

C5 – Sală de educație fizică, P, construită din panouri sandwich, Suprafața construită la sol = 395 

mp, Suprafața construită desfășurată = 395 mp; Nr. Cadastral 36718 – C5 Polovragi 

Teren intravilan aferent: 9538 mp, Nr. Cadastral 36718; T 72, P 2276 

Vecinătăți: 

La Nord: nr. cad. 36705 (comuna Polovragi) și nr. cad. 36125  

La Est: proprietate particulară 

La Sud: Agenția CEC Polovragi, proprietate particulară și nr. cad. 36487 

La Vest: DJ 665 – nr. cad. 36827 

Împrejmuire: 391,65 ml” 

 

• coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 1999 

                        

• coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 3.355.591,46 lei 

 

• coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Proprietate publică a comunei conform 

HCL Polovragi nr. 25/1999; Legea nr. 1/2011, Act de alipire nr. 4418 din 07 august 2018 încheiat 

la Birou Notarial Individual Raluca Davițoiu, Târgu Jiu; Proces-verbal de recepție finală nr. 8232 

din 08.11.2012 privind lucrarea de consolidare și refuncționalizare Școala cu clasele V-VIII din 

comuna Polovragi, județul Gorj; Proces-verbal de recepție finală nr. 8563 din 03.12.2013 privind 



lucrarea de consilidare și refuncționalizare Școala cu clasele I-IV din comuna Polovragi, județul 

Gorj. 

Nr. CF 36718 Polovragi. 

 

Art. 2. Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Polovragi astfel 

modificat, constituie anexă la statutul Unității Administrativ-Terotoriale Comuna Polovragi și se 

va publica pe pagina de internet a comunei Polovragi https://comunapolovragi.ro, în secțiunea 

dedicată statutului și se publică pentru informare, în format electronic, și în Monitorul Oficial 

Local. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Gorj în vederea 

exercitării controlului de legalitate.  

 

 

              INIȚIATOR, PRIMAR,                                Avizat, Secretar general al comunei, 

               EPURE GHEORGHE                                  Bădița Liliana-Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunapolovragi.ro/


ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

PRIMĂRIA COMUNEI POLOVRAGI 

Nr. 841/29.01.2021 

 

DECLARAȚIE 

 

Subsemnata Bădița Liliana-Elena, cu domiciliul în comuna Polovragi, sat Polovragi nr. 

681, județul Gorj, CNP 2781001163212, având funcția de secretar general al comunei Polovragi, 

județul Gorj, declar prin prezenta, pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de art. 326 

din Codul Penal pentru declarații nesincere că următoarele bunuri nu fac obiectul unor litigii: 

 

C1 – Clădire Școală Primară, P, construită din cărămidă, Suprafața construită la sol = 468 mp, 

Suprafața construită desfășurată = 468 mp; Nr. Cadastral 36718 – C1 Polovragi 

C2 – Clădire Școală Gimnazială, P, construită din cărămidă, Suprafața construită la sol = 789 mp, 

Suprafața construită desfășurată = 789 mp: Nr. Cadastral 36718 – C2 Polovragi 

C3 – Laborator Școală, P, construit din cărămidă Suprafața construită la sol = 166  mp, Suprafața 

construită desfășurată = 166 mp; Nr. Cadastral 36718 – C3 Polovragi 

C4 – Atelier Școală, P, construit din tablă, Suprafața construită la sol = 53 mp, Suprafața 

construită desfășurată = 53 mp; Nr. Cadastral 36718 – C4 Polovragi 

C5 – Sală de educație fizică, P, construită din panouri sandwich, Suprafața construită la sol = 395 

mp, Suprafața construită desfășurată = 395 mp; Nr. Cadastral 36718 – C5 Polovragi 

Teren intravilan aferent: 9538 mp, Nr. Cadastral 36718; T 72, P 2276 

Vecinătăți: 

La Nord: nr. cad. 36705 (comuna Polovragi) și nr. cad. 36125  

La Est: proprietate particulară 

La Sud: Agenția CEC Polovragi, proprietate particulară și nr. cad. 36487 

La Vest: DJ 665 – nr. cad. 36827 

Împrejmuire: 391,65 ml 

 

 Dau prezenta declarație potrivit art. 289 alin. (6) lit. b) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.  

 
Secretar general al UAT Comuna Polovragi, 

Bădița Liliana-Elena 
 
 
 
 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

COMUNA POLOVRAGI 

Nr. 570 din 09.06.2021 

REFERAT DE APROBARE  

la Proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al comunei Polovragi 
 

 Primarul comunei Polovragi, județul Gorj, 

Având in vedere: 

• Art. 289 alin. (6), art. 607 alin. (4) și Anexa nr. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

• Propunerea nr. 8096 din 01.10.2020 a Comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al comunei Polovragi, constituită prin Dispoziția 

primarului nr. 315 din 03.10.2019, 

• Adresa Primăriei Polovragi nr. 8516/14.10.2021 înaintată Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice, 

• Punctul de vedere al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 

MLPDA-140218/DPFBL-4236/10.12.2020, referitor la Proiectul nr. 8100/01.10.2020 de 

hotărâre a Consiliului Local privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Polovragi, 

• Adresa Ministerului Educației – Direcția Generală Infrastructură Sirecția Patrimoniu și 

Investiții nr. 26083/19.05.2021 prin care se comunică Primăriei Polovragi Avizul Conform 

nr. 11652/18.05.2021 pentru schimbarea destinației imobilului în care își desfășoară 

activitatea Școala Gimnazială nr. 1 Polovragi, situată în comuna Polovragi, județul Gorj, 

în vederea excluderii din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 

Polovragi a unor construcții care nu mai există fizic în teren, respectiv Atelier – în 

suprafață de 72 mp, Magazie – 157 mp, Grup sanitar – 6 mp, Grup sanitar – 45 mp și 

executării lucrărilor de „Amenajare parcare pentru școala Polovragi și drum acces, 

înființare spații publice de recreere, teren sport în comuna Polovragi, județul Gorj”,  

• Hotărârea Consiliului Local Polovragi nr. 25 din 13.08.1999 privind însușirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Polovragi, 

• Anexa nr. 50 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public 

al Județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comununelor din județul Gorj, cu 

modificările și completările ulterioare, 

• Hotărârea Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, 

al orașelor, al municipiilor și al județelor, 



• Proces-verbal de recepție finală nr. 8232 din 08.11.2012 privind lucrarea de consolidare 

și refuncționalizare Școala cu clasele V-VIII din comuna Polovragi, județul Gorj, 

• Proces-verbal de recepție finală nr. 8563 din 03.12.2013 privind lucrarea de consilidare 

și refuncționalizare Școala cu clasele I-IV din comuna Polovragi, județul Gorj, 

• Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

• Art. 859 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, 

Menționez că bunurile vizate de Proiectul de hotărâre nu au fost declarate prin lege de 

uz sau de interes public național, imobilele cuprinse în prezentul Proiect de hotărâre nu 

fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de 

restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, 

respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv 

de statul român în perioada 06 martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu sunt grevate de 

sarcini. 

Modificările la poziția nr. 91 se referă la radierea unor construcții care nu mai existau 

fizic în teren, precum și reîntregirea suprafeței de teren ca urmare a alipirii suprafeței de 

7975 mp aferentă clădirilor școlii cu suprafața de 1575 mp aferentă sălii de sport.  

Unele construcții din curtea Școlii Gimnaziale nr. 1 Polovragi (un atelier, o magazie și 

două grupuri sanitare), datorită intemperiilor și a vechimii s-au degradat fizic, s-au 

dărâmat și nu au mai existat fizic în teren). 

De asemenea, în urma implementării unor proiecte, au fost modernizate corpuri ale 

clădirilor școlilor, motiv pentru care și-au modificat dimensiunile, cele actuale reieșind 

din ultimele măsurători autorizate. 

În ceea ce privește sala de sport, suprafața de 395 mp este suprafața reală, fiind prima 

măsurătoare autorizată în vederea înscrierii în cartea funciară  făcută după 

recepționarea lucrării.  

 

Având în vedere cele prezentate, consider motivat, necesar și oportun adoptarea 

Proiectului de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Polovragi. 

  

 

PRIMAR, 

EPURE GHEORGHE 

 
 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

COMUNA POLOVRAGI 

PRIMĂRIA POLOVRAGI 

Nr. 8101/01.10.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public 

al comunei Polovragi 

 

Având în vedere: 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Polovragi nr. 8100/01.10.2020, 

• Hotărârea Consiliului Local Polovragi nr. 52 din 27 iulie 2018 privind aprobarea alipirii 

unor imobile-terenuri aflate în domeniul public al comunei Polovragi, județul Gorj, 

• Act de alipire nr. 4418 din 07 august 2018 încheiat la Birou Notarial Individual Raluca 

Davițoiu, Târgu Jiu,  

• Propunerea nr. 893 din 06.02.2019 a Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Polovragi, constituită prin 

Hotărârea Consiliului Local Polovragi nr. 18 din 27.02.2018, 

• Hotărârea Consiliului Local Polovragi nr. 41 din 28.02.2019 privind modificarea 

inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Polovragi, județul Gorj, 

Secțiunea I – Bunuri imobile,  

• Încheierea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj nr. 79.250/24.09.2020 care 

s-a emis ca urmare a recepționării documentației de repoziționare a imobilului 

individualizat prin identificatorul unic 36718 Polovragi, 

• Proces-verbal de recepție finală nr. 8232 din 08.11.2012 privind lucrarea de consolidare 

și refuncționalizare Școala cu clasele V-VIII din comuna Polovragi, județul Gorj, 

• Proces-verbal de recepție finală nr. 8563 din 03.12.2013 privind lucrarea de consilidare 

și refuncționalizare Școala cu clasele I-IV din comuna Polovragi, județul Gorj, 

• Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3284 din 16.04.2020, privind  

execuția lucrărilor de construcții aferente investiției „Înființare grădinița cu program 

prelungit, prin modernizare, rebilitare și dotare Grădinița nr. 1, comuna Polovragi, 

județul Gorj, construire centrală termică și anexă, împrejmuire și amenajare teren” 

• Extrasul de carte Funciară nr. 36718 din 25.09.2020 – Polovragi,  

• Extrasul de carte Funciară nr. 36705 din 25.09.2020 – Polovragi, 

• Propunerea nr. 8096/01.10.2020 al Comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al comunei Polovragi, constituită prin Dispoziția 

primarului nr. 315 din 03.10.2019, 

 



Potrivit art. 6 alin. 1, 2 și 3 din HG nr. 392/2020 pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor: 

1) Comisia specială are ca atribuţii întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor aparţinând 

domeniului public al unităţii administrativ - teritoriale şi a inventarului bunurilor aparţinând 

domeniului privat al unităţii administrativ - teritoriale. 

(2) Actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ - 

teritoriale se raportează la inventarul atestat potrivit ultimei hotărâri a Guvernului de atestare a 

inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al respectivei unităţi administrativ - 

teritoriale. 

(3) Prin actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al unităţii administrativ - 
teritoriale se înţelege alcătuirea inventarului, după cum urmează:  

a) completarea cu bunuri care nu au fost cuprinse într-o hotărâre a Guvernului de atestare a 
inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al unităţii administrativ - teritoriale 
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I; 
b) completarea cu bunuri declarate de uz sau de interes public local/judeţean prin hotărâri ale 
autorităţii deliberative anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019; 
c) completarea cu bunuri declarate de uz sau de interes public local/judeţean prin hotărâri ale 
autorităţii deliberative, conform art. 286 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019; 
d) modificarea, inclusiv abrogarea unor poziţii din inventarul atestat prin hotărâre a Guvernului 
şi/sau completat potrivit lit. a) - c).  

Potrivit art. 289 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
Inventarierea bunurilor din domeniul public al unităţilor administrativ – teritoriale 

(1) Toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ - teritoriale sunt supuse inventarierii 
anuale. Autorităţii deliberative i se prezintă anual, de către autoritatea executivă, un raport 
asupra situaţiei gestionării bunurilor. 
(2) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ - teritoriale se 
întocmeşte şi se actualizează de către o comisie special constituită, condusă de autoritatea 
executivă ori de o altă persoană împuternicită să exercite atribuţiile respective, după caz. 
(3) Comisia prevăzută la alin. (2) se constituie prin dispoziţia fiecărei autorităţi executive a 
unităţii administrativ - teritoriale. 
(4) Comisia prevăzută la alin. (2) are obligaţia să actualizeze inventarul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al unităţii administrativ - teritoriale în termen de cel mult 90 de zile de la 
modificarea regimului juridic al bunurilor respective. 
(5) Inventarul prevăzut la alin. (2) se atestă prin hotărâre a autorităţii deliberative a fiecărei 
unităţi administrativ - teritoriale. 
(6) Hotărârea prevăzută la alin. (5) va fi însoţită, sub sancţiunea nulităţii, constatată în condiţiile 
legii, cel puţin de următoarele documente:  
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a) acte doveditoare ale dreptului de proprietate, însoţite de extrase de carte funciară, din care 
să reiasă înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară şi faptul că bunul în cauză nu 
este grevat de sarcini; 
b) declaraţie pe propria răspundere a secretarului general al unităţii administrativ - teritoriale 
din care să reiasă că bunul în cauză nu face/face obiectul unor litigii la momentul adoptării 
hotărârii.  

(9) Proiectul hotărârii privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
unităţii administrativ - teritoriale se comunică şi ministerului cu atribuţii în domeniul 
administraţiei publice, însoţit de documentele prevăzute la alin. (6) în termenul prevăzut la art. 
197 alin. (1). 
(12) În situaţia în care ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, în punctul de 
vedere comunicat, sesizează aspecte care contravin prevederilor legale în vigoare, autorităţile 
administraţiei publice locale efectuează modificările corespunzătoare în proiectul hotărârii 
prevăzute la alin. (5) în termen de maximum 45 de zile de la data luării la cunoştinţă a acestuia. 
(13) În situaţia în care ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, în punctul de 
vedere comunicat, nu sesizează aspecte care contravin prevederilor legale în vigoare, precum şi 
în cazul prevăzut la alin. (12), autoritatea deliberativă, la propunerea autorităţii executive, 
adoptă hotărârea prin care se atestă inventarul bunului/bunurilor din domeniul public al unităţii 
administrativ - teritoriale. 
(14) Netransmiterea punctului de vedere de către ministerul cu atribuţii în domeniul 
administraţiei publice în termen de maximum 60 de zile de la înregistrarea comunicării 
prevăzute la alin. (9) corespunde situaţiei lipsei oricărei obiecţiuni asupra celor solicitate. 

 Prin Proiectul de hotărâre se propune actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
inventarul domeniului public prin modificarea a două poziții și abrogarea unei poziții, acesta 
fiind întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare și poate fi adoptată cu 
majoritatea consilierilor locali în funcție în conformitate cu art. 139, alin. 3 din OUG nr. 
157/2019 privind Codul Administrativ. 

 

       Secretar geberal al comunei Polovragi,                            Consilier superior urbanism, 

       Bădița Liliana-Elena                                                              Pătrașcu Aurelian 

 


