
R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 
JUDETUL BUZAU 

                                                   P R O I E C T   
H O T A R A R E 

privind înființarea, funcționarea și organizarea comisiei speciale pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei 

Sapoca, judetul Buzau 
 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive a primarului comunei inregistrata sub nr.318/2018; 
 -raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr. 319/2018; 
 -raportul consilierului juridic,  inregistrat sub nr. 320/2018; 
 -Hotararea Consiliului local nr.16/1999 privind înființarea, funcționarea și 
organizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public; 
 -prevederile art.3 din Legea nr.213/1998  privind bunurile proprietate publică, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 -prevederile pct. II, alin. (1), alin. (2) lit. ,,c,,, pct. III, pct. VI, pct. VII din Anexa la 
HG. Nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor; 
 -prevederile art. 122 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art. 1.- Se constituie comisia specială pentru inventarierea bunurilor din 
domeniul public al comunei, în următoarea componență: 

Președinte  – ILIE ION – viceprimar cu atribuții de primar 
Secretar    - Barchizeanu MariaTania – secretar UAT  

             Membri:     -Dobrie Cezar Florin  -consilier în cadrul compartimentului 
                              Resurse umane, registru agricol, fond funciar, urbanism;        

 -Șerbănică Marian Mugurel – consilier în cadrul   
compartimentului resurse umane, registru agricol, fond 
funciar, urbanism; 
  -Vasile Stoica Sorin- consilier în cadrul compartimentului  
financiar-contabil  taxe și impozite locale;  

 Art.  2. Cu data adoptării prezentei Hotararea Consiliului local nr.16/1999 
privind înființarea, funcționarea și organizarea comisiei speciale pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public, își încetează aplicabiitatea. 

Art.3.-Primarul comunei și persoanele nominalizate la art. 1 vor aduce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari, iar secretarul comunei o va comunica 
persoanelor, institutiilor si autoritatilor interesate. 

INITIATOR, 
P. PRIMAR, 

V I C E P R I M A R, 
ILIE ION 

             CONTRASEMNAT, 
 Nr. 321                                                                                                         Secretar,                                                                     
 Săpoca, 16 noieombrie 2018                                                    
                                                                                                                   Maria Tania Barchizeanu 


