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R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

   

H O T Ă R Â R E A 

NR. 28 DIN 28.05.2021 

privind modificarea poziției 6 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public  

al Comunei Oncești, Județul Bacău, aprobat prin Anexa nr. 56 la H.G. nr. 1347/2001  

şi modificat prin H.G. nr. 588/2006  

 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncești, Județul Bacău, întrunit în ȘEDINŢĂ ORDINARĂ în data de 

28.05.2021; 

         Având în vedere: 

         - Raportul viceprimarului Comunei, înregistrat la nr. 132/26.05.2021, prin care se propune 

modificarea poziției 6 din Anexa  nr. 56 la H.G. nr. 1347/2001 cuprinzând ,,Inventarul bunurilor care 

apartin domeniului public al comunei Oncesti”, modificat prin H.G. nr. 588/2006;                   

         - Referatul înregistrat la nr. 133/26.05.2021, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și semnat 

de către primarul Comunei, privind necesitatea modificării poziției 6 din Inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al Comunei Oncești, Județul Bacău, aprobat prin Anexa nr. 56 la H.G.         

nr. 1347/2001 şi modificat prin H.G. nr. 588/2006, în scopul efectuării lucrărilor de cadastru pentru 

intabularea unui drum comunal în vederea reabilitării și modernizării acestuia;    

         - Planul Topografic din data de F.Z.04.2021, întocmit de S.C. POLAR  MAP S.R.L; 

         - prevederile Dispoziției primarului nr. 59/25.05.2021 privind constituirea Comisiei speciale 

pentru întocmirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Comunei Oncești, 

județul Bacău; 

         - prevederile art. 6, alin. (2) și (3), lit. d) din H.G. nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor 

tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, 

al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor 

         - prevederile art. 289 și 290 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

         - prevederile art. 34 din Anexa la Ordinul A.N.C.P.I. nr. 1/07.01.2020 pentru aprobarea 

Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru  şi înscrierea 

din oficiu a imobilelor în cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 8, alin. (1) și (2) și ale art. 13 din O.G. nr.  43/28.08.1997 privind regimul 

drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         - prevederile  poz. 6 din Anexa nr. 56 la H.G. nr.1347/27.12.2001.2001 privind atestarea 

domeniului public al județului Bacau, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 

Bacău, cu modificările și completările ulterioare;  

          - prevederile art. I, pct. 17, lit. b) din H.G. nr. 588/ 03.05.2006 pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii  Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi 

al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău; 

          - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, inregistrate la nr. 136, 137
 
și respectiv, 138

 
din 

28.05.2021; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         În  temeiul  dispozițiilor art. 129,  alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. c), ale  art. 133, alin. (1), ale      

art. 134, alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale  art. 197, alin. (1) și (4) și     

ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

         Art. 1 – Se aprobă modificarea poziției 6 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public 

al Comunei Oncești, Județul Bacău, aprobat prin Anexa nr. 56 la H.G. nr. 1347/2001 şi modificat prin 

H.G. nr. 588/2006, conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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         Art. 2 – Se  împuternicește primarul Comunei Oncești să facă demersurile necesare în vederea 

intabulării și înscrierii în cadastru a bunului imobil în cauză. 

 

         Art. 3 - Prezenta hotărâre intră in vigoare la data aducerii ei la cunoștință publică, în condițiile 

legii și se comunică, prin grija secretarului general al Comunei, compartimentelor de specialitate, 

potrivit competențelor, persoanelor interesate, Consiliului Judeţean Bacău, primarului Comunei Oncești, 

precum și Instituției Prefectului Județului Bacău în vederea verificării legalității. 

         Art. 4 - Primarul Comunei Oncesti, precum şi membrii Comisiei speciale pentru intocmirea 

Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al Comunei Onceşti vor aduce la 

îndeplinire prezenta hotărâre.        

         Art. 5 - Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncești, în ședinţă 

ordinară, cu respectarea art. 139, alin. (3), lit. g) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”,     -   voturi ,,împotrivă” şi    -     ,,abţineri”  

din numărul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

 

 

 

  PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

        CONSILIER LOCAL,                                           SECRETAR GENERAL, 

 HÎNCU CLAUDIU-BOGDAN                               OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


