
                  ROMÂNIA 
         JUDEŢUL IALOMIŢA 
           CONSILIUL LOCAL  
    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
 

H O T Ă R Â R E 
privind inventarierea anuală a bunurilor care alcătuiesc  

domeniul public al orașului Căzănești 
 

 Consiliul Local al orașului Căzănești, județul Ialomița, întrunit în ședința ordinară din data 
de 25 NOIEMBRIE 2021, 
 Având în vedere referatul de aprobare nr. 6801 din 16.11.2021 al Primarului orașului 
Căzănești; 

Examinând: 
- raportul nr. 6816 din 17.11.2021 al Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului 

și Cadastru; 
- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public 

și privat, patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător, fonduri europene, IT – 
comunicare online nr. 41 din 22.11.2021; 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 286 alin. (1) și alin. (4), art. 287 lit. b), art. 289 din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 3-7 din Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 392/2020; 
 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (14), art. 139 alin. (1), 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. Pentru anul 2021, se stabilește perioada în care se efectuează activitatea de 

inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Căzănești în intervalul 01 
decembrie 2021 - 28 februarie 2022. 

Art. 2. (1) Inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Căzănești, 
prevăzută la art. 1, se va efectua prin raportare  la Inventarul bunurilor aparținând domeniului public 
al comunei Căzănești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.18/30.08.1999 și atestat în anexa 
nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al județului 
Ialomița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Ialomița, cu modificările și 
completările ulterioare completată potrivit art. I pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 985/2011 şi 
actele administrative ulterioare ale autorității deliberative, de aprobare a modificării şi completării 
acesteia. 

(2) Se va realiza o evidență a hotărârilor Consiliului Local al orașului Căzănești adoptate cu 
privire la bunurile care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale, în perioada 
1999-prezent, pentru care procedura de atestare a domeniului public nu a fost finalizată prin 
adoptarea unor hotărâri de guvern, prin care să se modifice şi/sau completeze anexa nr. 18 la  
Hotărârea Guvernului nr. 1353/2001 și vor fi avute în vedere la realizarea inventarierii prevăzute la 
art. 1, inclusiv în ceea ce privește normele juridice generale și de tehnică legislativă, referitoare la 
abrogarea actului administrativ. 

Art. 3. (1) Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Căzănești se 
întocmește potrivit modelului prezentat în anexa la Normele tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al 
județelor de către comisia specială constituită potrivit Dispoziției nr. 209 din 17.06.2020, 
modificată prin Dispoziția nr. 194 din 12.07.2021. 



(2) La efectuarea inventarului, comisia specială menționată la alin. (1) va respecta normele, 
instrucțiunile sau metodologiile în vigoare privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului 
și a sistemelor informaționale specifice domeniilor de activitate proprii - cadastrele de specialitate. 

(3) Comisia specială menționată la alin. (1) are obligația să actualizeze inventarul bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale în termen de cel mult 90 de zile 
de la modificarea regimului juridic al bunurilor respective, cu respectarea prevederilor alin. (2). 

(4)  Prin actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al unității administrativ-
teritoriale se înțelege alcătuirea inventarului, după cum urmează: 

a) completarea cu bunuri care nu au fost cuprinse într-o hotărâre a Guvernului de atestare a 
inventarului bunurilor aparținând domeniului public al unității administrativ-teritoriale publicate în 
Monitorul Oficial al României, Partea I; 

 b) completarea cu bunuri declarate de uz sau de interes public local prin hotărâri ale 
autorității deliberative anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019; 

  c) completarea cu bunuri declarate de uz sau de interes public local prin hotărâri ale 
autorității deliberative, conform art. 286 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se transmite tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de 
specialitate al orașului Căzănești, care au obligația de a transmite comisiei speciale pentru 
întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului 
Căzănești, a tuturor documentelor care privesc modificarea/completarea unor elemente de 
identificare a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale. 

Art. 5. Se stabilește data de 31 martie 2022, ca dată limită pentru publicarea pe pagina de 
internet, www.primariacazanestiil.ro a rezultatului activității de inventariere prevăzută la art. 1.    

Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului orașului Căzănești și compartimentelor 
de specialitate, prin grija secretarului general al unității administrativ-teritoriale, pentru aducere la 
îndeplinire.  

 
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                      Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                          Secretar General al UAT, 
     IANCU ELENA-NICOLETA                               OANCEA GEORGETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 89 
Adoptată la Căzănești 
Astăzi, 25.11.2021 
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