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 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

comunei Gavojdia 

 
 Consiliul Local Gavojdia 

 Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Gavojdia nr. 

4721/09.09.2022 prin care se propune actualizarea, completarea și atestarea inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gavojdia, ca urmare a procesului – 

verbal al comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public nr. 

4719/09.09.2022 

 Ținându-se seama de raportul de specialitate al secretarului general nr. 

4722/09.09.2022, declarația  secretarului general al comunei Gavojdia nr. 4723/09.09.2022 și 

avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

 Urmare a punctului de vedere al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației nr.____________________________ 

 În conformitate cu prevederile: 

- art. 289 alin.5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului. nr.57/2019 – privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

- Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 

clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe 

- Hotărârea Guvernului. nr. 392/2020 – privind aprobarea normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al 

orașelor, al municipiilor și al județelor 

- anexa nr.37 din Hotărârea Guvernului nr.977/2002 – privind atestarea domeniului 

public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș, 

modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 849/2009 și Hotărârea Guvernului nr.1097/2011 și 

Hotărârea Consiliului Local Gavojdia nr.65 din 27.07.2022  

 În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c) și alin.6, art.139 alin.1 și alin. 3 lit.g), 

art.607 alin.4 și art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului. nr.57/2019 – 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1 – Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Gavojdia, 

însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr.19/17.09.2002 privind inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al comunei Gavojdia și atestat potrivit anexei nr.37 din Hotărârea  

Guvernului nr.977/2002 – privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș, cu modificările și completările 

ulterioare,  la secțiunea I “Bunuri imobile” se completează după cum urmează: 

- după poziția 147 se introduce o poziție nouă, pozița nr.148, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2 – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarului 

comunei Gavojdia, prin aparatul de specialitate al acestuia. 



 Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş 

- Compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei Gavojdia 

- Inventarul astfel completat constituie anexă la statutul unității administrativ – 

teritoriale și  se publică pe pagina de internet www.comunagavojdia.ro, la 

secțiunea dedicată statutului comunei Gavojdia, precum și în monitorul oficial 

local 

 

 

 

 

 

   INIȚIATOR 

    PRIMAR 

    DĂNUȚ – TOMA STOICA             AVIZAT 

               SECRETAR GENERAL 

               LENUŢA - DANIELA MOICA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

http://www.comunagavojdia.ro/


                                                            ANEXĂ la Proiectul H.C.L. nr. 4720/09.09.2022 

 
 

Completări la inventarul domeniului public al Comunei Gavojdia, județul Timiș 
 

 

Secțiunea I: Bunuri imobile 

 

Nr. 

crt. 

Cod de 

clasificare 

Denumirea bunului Elemente de identificare Anul 

dobândirii 

sau dării în 

folosinţă 

Valoarea de 

inventar   (mii 

lei) 

Situaţia juridică actuală 

 

  

0 1 2 3 4 5 6   

148 1.3.7.2 Drum sătesc Gavojdia, teren ntravilan 

neîmprejmuit pentru drum, DS 37, 

suprafața 1.577 mp, lungime 0.394 

km, 0+000-0+394 km, nr.cadastral 

403277 (nr.cadastral vechi PS 563/3) 

2007 144,507 CF nr.403277 Gavojdia (nr.CF 

vechi 281 ned.) 

Art.8 din O.G. nr.43/1997 

Act de dezmembrare 

nr.5206/2007 emis de B.N.P. 

Radu 

H.C.L. nr. 45/18.09.2007 

H.C.L. nr.74/27.07.2022 

AC nr. 14/28.06.2019 

Proces – verbal de recepție 

nr.239/02.06.2021 

  

 

 

   

                 PRIMAR                SECRETAR GENERAL 

                                       DĂNUȚ – TOMA STOICA        LENUȚA – DANIELA  MOICA 


