
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNTANDREI 

 

HOTĂRÂREA Nr. 22  

din 20 februarie 2020 

Privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparțin 

domeniului privat al comunei Sântandrei la sfârșitul anului 2019 

 

Consiliul Local al Comunei Sântandrei, Județul Bihor, întrunit în ședința ordinară din data de 20 

februarie 2020, 

 Având în vedere prevederile: 

- Art. 4 alin. (1) și art. 6 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 a fondului funciar, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Art. 553 din Legea nr. 287 / 2009 – Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 357 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;  

  Ținând cont de: 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Sântandrei nr. 424/16.01.2020 la proiectul de hotărâre privind 

însușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Sântandrei la sfârșitul 

anului 2019; 

- Raportul de specialitate al Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, înregistrat sub nr. 

537 din 17.01.2020; 

- H.C.L. Sântandrei nr. 10 din 26 februarie 2019 privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor care 

aparțin domeniului public și privat al comunei Sântandrei la sfârșitul anului 2018; 

 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 

555 din 5 iulie 2019, cu 14 voturi „pentru”, fără voturi „împotrivă”, fără „abţineri”, din totalul de 14 consilieri 

locali în funcție, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

       Art.1. Se aprobă inventarul actualizat al bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Sântandrei la 

sfârșitul anului 2019, cu modificările intervenite, cât şi a bunurilor noi intrate în domeniul privat, conform Anexei 

la prezenta hotărâre şi care face parte integrantă din aceasta. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul Administrarea 

Domeniului Public şi Privat, Biroul Finanțe Contabilitate şi Compartimentul Urbanism și Protecția Mediului din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sântandrei. 

 Art.3.Prezenta se comunică cu: Instituţia Prefectului – Județul Bihor_______ Primar______ 

Compartimentul Administrarea Domeniului Public şi Privat_________ Biroul Finanțe 

Contabilitate__________Compartimentul Urbanism și Protecția Mediului________Afișare_________Dosar 

Special şedinţă______. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ 

      CONSILIER                             SECRETAR GENERAL 

Dorin Dumitru MĂRCUȘ                                  Dorina ILEA 

 


