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PROIECT HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind stabilirea perioadei de desfasurare a inventarului bunurilor care alcatuiesc 

domeniul public si privat al comunei Budila 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință ______, în data de ________, 
Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 12138/02.09.2021 prin care s-a 

propus stabilirea perioadei de desfasurare a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si 
privat al comunei Budila 

Având in vedere: 
- prevederile art. 136 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. 1 lit. a), 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4), 

art. 243 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completarile 
ulterioare, 

- Prevederile art. 2, 3, 5  din Normele tehnice din 14.05.2020 pentru intocmirea inventarului bunurilor 
care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, al oraselor, al municipiilor si al judetelor 

- art. 285, art. 286 alin. (1), (4), art. 289 alin. (2), art. 354, art. 355, art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
                    În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art. 1.  Perioada în care se efectuează activitatea de inventariere a bunurilor care alcatuiesc 

domeniul public si privat al comunei Budila este de la data emiterii dispozitiei primarului, pana la 
01.12.2021. 

Art. 2. Publicarea pe pagina de internet www.budila.ro a inventarului se va face in termen 
de maxim 10 zile de la data aprobarii de catre primar. 

Art. 3. Componenta si atributiile comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public si privat al comunei Budila se vor stabili prin dispozitia primarului comunei Budila, 

Art. 4. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre comisia special constituita 
prin dispozitia primarului, 

Art. 5.  Prezenta hotarare va fi afisata pentru aducerea la cunoștința publică și va fi comunicată 
Institutiei Prefectului - Judetul Brasov, în vederea exercitării controlului de legalitate, de catre Secretarul 
general al comunei. 
 
                  INITIATOR,                                      

MARSAVELA IRIMIA                                                                                                             
 

REPARTIZAT PENTRU AVIZARE LA COMISIILE DE SPECIALITATE NR. 1 SI 3 
                        AVIZAT, 
     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 
                          Benia Alexandra Aveluta             
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REFERAT DE APROBARE 

LA 
PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind stabilirea perioadei de desfasurare a inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public si privat al comunei Budila 

 
 
 

-         Având în vedere prevederile art. 136 alin. (2), art. 285, art. 286 alin. (1), (4), art. 289 alin. (2), art. 
354, art. 355, art. 357  din OUG nr. 57/2019, cu modificările si completarile ulterioare, art. 3 din Normele 
tehnice din 14.05.2020 pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat 
al comunelor, al oraselor, al municipiilor si al judetelor, este necesară adoptarea unei Hotărâri de 
Consiliu Local privind stabilirea perioadei de desfasurare a inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public si privat al comunei Budila. 
 
 
 
    Se propune emiterea unei hotarari privind stabilirea perioadei de desfasurare a 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Budila, respectiv pana 
la 01.12.2021 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
MARSAVELA IRIMIA 

 
 
 
 
 
Repartizat  pentru  avizare  la  comisiile nr. 1 si  nr. 3 
 
         SECRETAR GENERAL, 
ALEXANDRA-AVELUTA BENIA

 



 

Raport de specialitate 
 

privind stabilirea perioadei de desfasurare a inventarului bunurilor care 
alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Budila 

 
 
 

Având în vedere: 
- prevederile art. 136 alin. (3) lit. a), art. 285, art. 286 alin. (1), (4), art. 289 alin. (2), art. 354, 
art. 355, art. 357  din OUG nr. 57/2019, cu modificările si completarile ulterioare,  
- art. 3 din Normele tehnice din 14.05.2020 pentru intocmirea inventarului bunurilor care 
alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, al oraselor, al municipiilor si al judetelor, 
potrivit caruia  “prin hotărârea autorităţii deliberative privind inventarierea anuală se 
stabileşte perioada în care se efectuează activitatea de inventariere, precum şi data până la 
care se face publicarea pe pagina de internet a instituţiei”, este necesara adoptarea unei 
hotarari privind stabilirea perioadei de desfasurare a inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public si privat al comunei Budila 

 
 
 
 

INTOCMIT, 
        SECRETAR GENERAL, 

        BENIA ALEXANDRA AVELUTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


