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    EXPUNERE DE MOTIVE 

cu privire la insusirea completarii inventarului bunurilor aparţinând 

domeniului public al oraşului Săveni  

 

  Domnilor consilieri,  

 

          Prin Hotărârea nr.48/2010 Consiliul Local a aprobat realizarea 

investiției „Extindere și modernizare clădire UAMS Săveni”, hotărâre în 

baza căreia s-a efectuat în strada Avram Iancu nr.2 A o construcție nouă în 

suprafață utilă de  275 mp. 

Urmare a efectuării recepției finale  la obiectivul „Extindere şi 

modernizare clădire Unitatea de Asistenţă Medico – Socială a oraşului 

Săveni” și ținînd cont că lucrarea este ridicată pe un teren proprietate 

publică, în scopul utilizării sale pentru o cauză de utilitate publică, 

propunem introducerea unei noi poziţii în inventarul bunurilor aparţinând 

domeniului public al oraşului Săveni. 

 

          Rog ca dupa analiza materialelor anexate, să aprobaţi proiectul de 

hotărâre în forma prezentată. 

  

 

             PRIMAR,  

            TÎRZIORU PETRU-RELU 
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    Raport de specialitate 

 

   

            În conformitate  cu prevederile art.3 din Legea nr.213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,  

propunem Consiliului Local dezbaterea proiectului de hotărâre cu privire 

la completarea inventarului bunurilor aparţinînd domeniului public al 

oraşului Săveni cu o nouă poziţie , respectiv clădirea cu destinaţie de 

„unitate de asistență medico socială ” situată în str.Avram Iancu nr. 2A , 

construcţie ridicată pe fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, stîlpi şi 

centuri de beton armat, planşeu din beton armat, şarpantă lemn şi 

învelitoare din tablă, cu o suprafaţă   construită de 325 mp şi suprafaţa 

utilă de 275,06 mp. Clădirea a cărei inventariere o propunem s – a ridicat în 

baza H.C.L. nr.48/2010, pe un teren care aparţine domeniului public, 

identificat în tarlaua nr.49, parcela cadastrală CC 987, Cp 986, CC 1054, cu 

scopul utilizării sale pentru cazare bolnavi, uscător, spălător, WC, sala de 

recreere, sala de mese și birouri. 

          Construcția se propune a fi inventariat cu valoarea de 1.080.673,88 

lei, conform devizului general din documentaţia de autorizare şi conform 

Procesului verbal de recepţie a lucrării. 

            Considerăm că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru promovarea 

prezentului proiect de hotărâre care poate fi aprobat în forma propusă de 

către executiv. 

  

                                     Comisia de inventariere, 

- Preşedinte: Tîrzioru Petru – Relu, primar oraş Săveni; 

- Secretar: Isac Nadia, secretar oraş Săveni; 

- Membri: Andronachi Bogdan, şef Serviciu financiar contabil; 

                      Hurjui Dumitru, referent de specialitate C.U.A.T. 

                                  Topală Cătălin, consilier Compartiment cadastru şi agricultură 

 

 



    ROMANIA 

JUDETUL BOTOŞANI 

    ORAŞUL SĂVENI 

CONSILIUL  LOCAL 

 

PROIECT DE HOTARARE 

cu privire la însuşirea modificărilor din inventarul bunurilor aparţinând domeniului  public al 

oraşului Săveni 

 

          Consiliul Local al oraşului Săveni, judetul Botoşani, 

           Luând în dezbatere expunerea de motive  cu privire la însuşirea modificărilor din 

inventarul bunurilor aparţinând domeniului  public al oraşului Săveni, atestat prin Hotărârea 

Guvernului nr.971/2002, cu propuneri de modificare prin H.C.L.nr.80/2011, H.C.L.nr. 131/2011, 

H.C.L.nr.137/2012, H.C.L.nr. 53/2014, în sensul introducerii unei noi poziţii în lista de inventar, 

urmare a recepţiei clădirii cu destinaţia de „unitate de asistență medico socială ” situată în 

str.Avram Iancu nr. 2A ,        

             Analizând  raportul Comisiei de inventariere a bunurilor aparţinând domeniului public 

al oraşului Săveni, 

           Având în vedere : 

           Avizul favorabil al comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat,   

           Avizul favorabil al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului,   

           În conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Normelor de aplicare a legii, 

aprobate prin H.G.nr.548/1999, a prevederilor O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii , ale art.119 - 121 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,  

           În temeiul art. 122 precum şi ale art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,  

 

    HOTARASTE : 

 

 Art.1  Se însuşeşte completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al 

oraşului Săveni, judeţul Botoşani, prin: 

            - introducerea unei noi poziţii în lista de inventar, prevăzută în anexa nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărîre: 

            Art. 2 Serviciul financiar contabil va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, 

prin intermediul Consiliului Judeţean Botoşani, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii 

Guvernului nr.971/2002. 

                                                                                    Dată astăzi, 12 august 2015 

 

      INITIATOR,  

                            PRIMAR  

       TÎRZIORU PETRU RELU  

                                                                                                                                                                  

                                                                                               Contrasemnează,  

                 Secretar,  

                Nadia Isac 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


