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ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind constituirea comisiilor pentru modificarea inventarului bunurilor care
domeniul public al municipiului Botoşani
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

alcătuiesc

BOTOŞANI

analizând propunerile domnului primar Cătălin Mugure! Flutur privind constituirea comisiilor
pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Botoşani,
văzând raportul de specialitate comun al Serviciului Patrimoniu, Direcţiei Economice, Direcţiei
Juridice, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 548 din 08.07.1999 privind aprobarea
Normelor tehnice pentru Întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunelor,oraşelor, municipiilor şi judeţelor,
În baza prevederilor art. 19 şi 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.45 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr.2151200 I republicată În
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completări le
ulterioare,
HOTĂRĂşTE:

Art. 1 Se aprobă constituirea Comisiei speciale pentru Întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al municipiului Botoşani, În următoarea componentă:
Preşedinte: Cătălin Mugurel Flutur - Primar
Membri: Oana Gina Georgescu - Secretar
Mirela Gheorghiţă - Director Economic
Dan Sandu - Arhitect Şef
Bogdan Munteanu - Şef Serviciul Juridic
Secretarul Consiliului Local va asigura şi secretariatul comisiei speciale.
Art.2. Se constituie subcomisiile de inventariere, după cum urmează:
a) Subcomisia de inventariere a parcări lor, drumurilor, străzilor cu trotuarele aferente, pasaje,
poduri, podeţe precum şi zonele de protecţie a acestora, În următoarea componentă:
Preşedinte:

Membri:

Octavian Serac
Szocs Peter
Chirilă Iuliana

Inventarierea se va

desfăşurarea până

la data de 31.08.2017.

b) Subcomisia de inventariere a sistemelor de alimentare cu apă, sisteme de canalizare
apelor uzate, cu terenurile aferente, În următoarea componentă:
Preşedinte:

Membri:

Gabriela Artimon
Daniela Dumitraş
Claudia Cical

şi

epurare a

Inventarierea se va desfăşurarea

până

la data de 31.08.20 I7.

c) Subcomisia de inventariere a sistemelor de alimentare cu energie termică, cu terenurile aferente
(retele de transport şi distributie a energiei termice, puncte termice, constructiile şi instalaţiile
auxiliare),
Preşedinte: Gabriela Artimon
Membri: Dumitraş Daniela
Claudia Cical
d) Subcomisia de inventariere a sistemelor de salubrizare şi gestionare a deşeuri lor, cu terenurile
aferente (puncte de colectare şi depozitele de deşeuri, constructiile şi terenurile special amenajate,
destinate sortării, tratării, valorificării şi incinerării deşeurilor), în următoarea componentă:
Preşedinte: Roşcănieanu Iftimie Cătălin
Membri: Paşparan Constantin
Balan Sebastian Alin
Inventarierea se va desfăşurarea

până

la data de 31.08.2017.

e)Subcomisia de inventariere a sistemelor de transport public local, în comun, de persoane, cu
terenurile aferente (reţele electrice de contact, la şină, statiile electrice de transformare şi racordurile de
energie electrică, liniile de tramvai), în următoarea componenţă:
Cristian
Membri: Zahariuc Neculai
Neamţu Constantin
Preşedinte: Lăzăruc

Inventarierea se va desfăşurarea până la data de 31.08.2017.
t)Subcomisia de inventariere a sistemelor de infrastructură privind administrarea domeniului public 
parcuri publice, zone de agrement, spatii verzi, parcurile şi terenurile de joacă, stadioane, care nu sunt
date în administrare la D.S.P.S.A., în următoarea componentă:
Preşedinte: Raţă Larisa
Membri: Ciobanu Daniel
Paşparan Constantin
Inventarierea se va desfăşurarea până la data de 31.08.2017.
g) Subcomisia de inventariere a sistemelor de infrastructură privind administrarea domeniului public
(pieţe, târguri, oboare, grupurile sanitare publice, cimitirele), în următoarea componenţă:
Preşedinte:

Daniela Dumitraş
Membri: Gabriela Artimon
Claudia Cical
Vieriu Marinela
Negru Vlad
Inventarierea se va desfăşurarea până la data de 31.08.2017.
h) Subcomisia de inventariere a sistemelor de infrastructură privind administrarea domeniului public 
bazele sportive, cişmelele publice, sere, parcuri, semafoarele şi indicatoarele de circulaţie aflate în
administrarea D.S.P.S.A, în următoarea componenţă:
Preşedinte: Lupu Viorel
Membri: Corduneanu Eduard
Chişcă Dumitru

Inventarierea se va

desfăşurarea până

la data de 31.08.2017.

i)Subcomisia de inventariere a clădirilor, altor
monumentele), în următoarea componentă:

construcţii

(

locuinţe

sociale,

adăposturi,

statuile

şi

Gabriela Artimon -Preşedinte
Daniela Dumitraş -membru
Roglinschi Sorin - membru
Inventarierea se va desfăşurarea până la data de 31.08.2017.
j) Subcomisia de inventariere a terenurilor, aparţinând domeniului public, aflate în proprietatea
municipiului Botoşani, în următoarea componentă:
Dorin

Palaghiu-Preşedinte

Ionuţ

Dani/iuc - membru
Cical Claudia- membru
Ana Maria Ciobanu - membru
Răzvan Mihai Dieaconu -rnembru
Inventarierea se va desfăşurarea până la data de 31.08.2017.

Art.3 Comisia centrală de inventariere va organiza, instrui, supraveghea, controla şi răspunde
de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor legale.
Art.4 Subcomisiile vor desfăşura inventarierea patrimoniului actuaIizând inventarul aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.70/2011 cu situaţiile de fapt actuale (valori inventar, suprafeţe,
amplasamente, denumiri etc.), iar valorificarea inventarierii se va face în perioada 01.08.2017
15.09.2017.
Art.5 Prevederile prezentei hotărâri vor tl duse la îndeplinire de către membrii comisiei.
Art. 6 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Consilier, Iulian Blaga

Botoşani,

Nr.

29 iunie 2017

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar, Gina Oana Georgescu

Prlmăria Munic~piului Botoşani

Nr. 1'1 ,{11din"z1

il?, 2017

Avizat,
Viceprimar
Marian Murariu

Raport de specialitate

Având in vedere prevederile art. 19 şi 2\ din Legea nr. 213/1998, modificată şi completată,
a prevederilor Hotărârii nr. 548/1999 privind Normele tehnice pentru modificarea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public, inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ
- teritoriale se modifică de comisii special constituite, precum şi de persoanele delegate de către membrii
COmISieI.

Pentru realizarea acestei activităţi este necesară constituirea unei comisii speciale şi 10 subcornisii de
inventariere a bunurilor din domeniul public al municipiului Botoşani, în următoarea componentă:
Comisia specială de inventariere, în următoarea componenţă:
Preşedinte:Cătălin Mugurel Flutur - Primar
Membri: Oana Gina Georgescu - Secretar
Mirela Gheorghiţă - Director Economic
Dan Sandu - Arhitect Şef
Bogdan Munteanu - Şef Serviciul Juridic
Secretarul Consiliului Local va asigura şi secretariatul comisiei speciale.

1. Subcomisiile de inventariere, după cum urmează:
a) Subcomisia de inventariere a parcărilor, drumurilor, străzilor cu trotuarele aferente, pasaje.
poduri, podeţe precum şi zonele de protecţie a acestora. în următoarea componentă:
Preşedinte:

Membri:

Octavian Serac
Szocs Peter
Chirilă luliana

b) Subcomisia de inventariere a sistemelor de alimentare cu apă, sisteme de canalizate şi epurare a
apelor uzate, în următoarea componentă:
Preşedinte:

Gabriela Artimon
Daniela Dumitraş
Claudia Cical
Subcomisia de inventariere a sistemelor de alimentare cu energie termică, (reţele de transport şi
distribuţie a energiei termice, puncte termice, construcţiile şi instalaţiile auxiliare),
Preşedinte: Daniela Durnitraş
Membri: Gabriela Artirnon
Claudia Cica!
Membri:

d) Subcomisia de inventariere a sistemelor de salubrizare şi gestionare a deşeuri lor, cu terenurile
aferente (puncte de colectare şi depozitele de deşeuri, construcţiile şi terenurile special amenajare,
destinate sortării, tratării, valorificării şi incinerării deşeurilor), in următoarea componenţă:
Preşedinte: Roşcănieanu Iftimie Cătălin
Membri:
Paşparan Constantin
Balan Sebastian Alin
e)Subcomisia de inventariere a sistemelor de transport public local, (reţele electrice de contact, la
electrice de transformare şi racordurile de energie electrică, liniile de tramvai), in

şma, staţiile

următoarea componenţă:

Preşedinte: Lăzăruc Cristian
Membri: Zahariuc Neculai
N eamţu Constantin

t)Subcomisia de inventariere a sistemelor de infrastructură privind administrarea domeniului public 
parcuri publice, zone de agrement, spaţii verzi, parcurile şi terenurile de joacă, care nu sunt date in
administrare la D.S.P.S.A, in urmăroarea componenţă:
Preşedinte: Raţă Larisa
Membri: Ciobanu Daniel
Paşparan Constantin
g)Subcomisia de inventariere a sistemelor de infrastructură privind administrarea domeniului public
(pieţe, târguri, oboare, grupurile sanitare publice, cimitirele), in următoarea componentă:
Preşedinte:

Daniela Dumitraş
Membri: Gabriela Artimon
Claudia Cica]
Vieriu Marinela
Negru Vlad
h)Subcomisia de inventariere a sistemelor de infrastructură privind administrarea domeniului public 
bazele sportive, cişmelele publice, semafoarele şi indicatoarele de circulaţie, care sunt date in
administrare la D.S.P.S.A, in următoarea componenţă:
Preşedinte: Lupu Vi ore!
Membri: Corduneanu Eduard
Chişcă Dumitru
i)Subcomisia de inventariere a clădirilor, altor construcţii ( locuinţe sociale, adăposturi, statuile ŞI
monumentele), in următoarea componenţă:
Gabriela Artimon -Preşedinte
Daniela Dumitraş -membru
Roglinschi Sorin - membru
j) Subcornisia de inventariere a terenurilor. aparţinând domeniului public, aflate m proprietatea
municipiului Botoşani, în următoarea componentă:
Dorin Palaghiu-Preşedinte
Ionuţ Daniliuc - membru
Cical Claudia- membru
Ana Maria Ciobanu - membru
Răzvan Mihai Dieaconu -rnembru

Inventarierea se va

desfăşurarea până

la data de 31.08.2017.

Comisia centrală de inventariere va organiza, instrui, supraveghea, controla şi răspunde de
efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor legale.
Subcomisiile vor desfăşura inventarierea patrimoniului în conformitate prevederilor legale, iar
valorificarea inventarierii se va face în perioada 01.08.2017-15.09,2017,

Director Economic,
Mirela Gheorghiţă
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