
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COLONE ŞTI 

JUDEŢUL BACĂU 
 
 
 

HOTĂRĂRE 
privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor apar ţinând domeniului public al 

comunei Coloneşti, comuna Coloneşti, judeţul Bacău 
 
 

Consiliul local al comunei Coloneşti, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.07.2013. 
Având în vedere: 
Expunerea de motive a primarului comunei Coloneşti, judeţul Bacău nr.2998 din 08.07.2013; 
Raportul Compartimentului de specialitate nr.2997 din 08.07.2013; 
Raportul comisie de specialitate al consiliului local Colonești judetul Bacău nr.3032 din 10.07.2013; 
Țănănd cont de prevederile art. 3 alin (4) şi art. 21 din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 548 / 1999 privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor; 
În temeiul art.36 alin.(2) lit.c) coroborat cu art.45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
               HOTĂRĂŞTE:  

 
 Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Coloneşti, 
judeţul Bacău, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.32 din 27.08.2009 după cum 
urmează: 

- la poziţia 114, coloana 3 – Elemente de identificare va avea următorul conţinut: "Coloneşti,  
      Nr. cadastral 312, Situat în T 19; P 33, Suprafaţă 6.594 mp, Vecini: N - drum sătesc, S - Scânteie Elvira, 

            E - DJ 241, V - drum sătesc"; 
      -     la poziţia  116, coloana  3 – Elemente de identificare va avea următorul conţinut: "Spria,  
            Nr. cadastral 308, Situată în T 1; P 19, Suprafaţă construită - 220 mp, Corpul B construit în anul 1938 
             Vecini : N – Geangu M. Refiev, S – canal, E - Tufă Profira, Ojog Vergina, V - DJ 241";      
      -      la poziţia 117, coloana 3 – Elemente de identificare va avea următorul conţinut: "Spria, 
            Nr. cadastral 308, Situată în T 1; P 19, Suprafaţă construită - 253 mp, Suprafata aferenta -2657,04 mp 
            Corpul C construit în anul 2007, Vecini : N - Geangu M. Refiev, S – canal,  
           E - Tufă Profira, Ojog Vergina, V - DJ 241";      
     -      la poziţia  138, coloana 3 – Elemente de identificare va avea următorul conţinut: "Coloneşti, 
            Situat în extravilan, Nr. cadastral 373, Situat în T 106; P 2112/1, Suprafaţă -750 mp, Vecini :  
            N – DE 2108, S – Teren primărie, E – Ocol Silvic Zeletin, V – DE 2105".    

 Art.2. Se abrogă poziția ,,112" , cod de clasificare ,,1.6.4. ",denumirea bunului ,,Clădire primarie veche și 
teren aferent", elemente de identificare ,,Colonești, Nr. cadastral-333, situată în T22;P5/P 5/1, suprafata construita 
-257mp, suprafața aferentă-7500mp construita in anul 1850, vecini:N-Samson Lucreția, S-Marin Verginel, teren 
primarie, V-DJ 241, E-teren primarie", anul dobăndirii ,,1999", valoare de inventar ,,48135", situatia juridica 
actuală ,,domeniul public al comunei Colonesti potrivit HCL nr.32/2009" din inventarul bunurilor aparţinând 
domeniului public al comunei Coloneşti, judeţul Bacău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.32 din 
27.08.2009. 

Art.3.  Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Bacău, Consiliului Judeţean Bacău, 
Primarului comunei şi va fi adusă la cunoştinţă publică de secretarul comunei, în condiţiile legii.   

 
                                                                                   Contrasemnează 
                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              SECRETARUL COMUNEI 
                            Vînău Vasile Nicușor                                                                     Brandiu Ionel 
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