
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VINTILĂ VODĂ 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

   H O T Ă R Â R E 
privind atestarea modificării Inventarului bunurilor care  

aparţin domeniului public al comunei VINTILĂ VODĂ, judeţul Buzău 

 

 Consiliul Local al comunei VINTILĂ VODĂ, întrunit in ședință ordinară; 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Vintilă Vodă, înregistrat sub  

nr. 6263/28.11.2019; 

- raportul de specialitate întocmit de comisia de inventariere, înregistrat sub 

nr.6266/28.11.2019;  

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, anexate la hotărâre; 

 - procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor înregistrat sub 

nr.6080/19.11.2019, aferent investiţiei  „Modernizare drumuri locale în comuna 

Vintilă Vodă, judeţul Buzău’’; 

- prevederile H.G. nr.1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

statului şi al unităţilor administrativ- teritoriale; 

- prevederile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru   

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, 

oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1348/2001 privind atestarea 

domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 

comunelor din judeţul Buzău, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 

clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Vintilă Vodă nr.25/1999 privind însuşirea 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vintilă Vodă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-  Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr.3471/2008 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 

corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice; 

  - prevedrile H.C.L. nr.28/31.08.2017 privind implementarea proiectului           

,, Modernizare drumuri locale în comuna Vintilă Vodă, judeţul Buzău’’ 

 - prevederile art.554 şi art. 858-863 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevedrile Titlului I, Cap.I şi Cap.II ale părţii a V-a din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ; 

 - declaraţia pe propria răspundere a secretarului general al comunei Vintilă 

Vodă, înregistrată sub nr.6258/28.11.2019; 

 -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ;  



 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1. Se atestă modificarea poziţiei nr.31 din Secţiunea I „Bunuri imobile” 

din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vintilă Vodă, 
judeţul Buzău, după cum urmează : 

- coloana nr. 3, va avea următorul cuprins: ,,L=400 m, lpc=3 m, lp=5 m, 
origine – DJ 203 K km 82+075, destinație – livadă 377, îmbrăcăminte – asfalt”; 

- coloana nr. 5  va avea următorul cuprins: „222 084 ” ; 
- coloana nr.6  va avea următorul cuprins: „ Legea 69/1991, Ordonanţa 

43/1997, Legea 82/1998, H.C.L. nr.28/31.08.2017, Procesul verbal de 
receptie la terminarea lucrărilor nr.6080/19.11.2019 ”. 

 
 Art.2. Se atestă modificarea poziţiei nr.47 din Secţiunea I „Bunuri imobile” 

din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vintilă Vodă, 
judeţul Buzău, după cum urmează : 

- coloana nr. 3 , va avea următorul cuprins: ,, L=126 m, lpc=3 m, lp=5 m, 
origine – DJ 203 K km 81+400, destinație – drum vicinal 2250 km 0+000, 
îmbrăcăminte – asfalt  ”; 

- coloana nr. 5  va avea următorul cuprins: „94 075 ” ; 
- coloana nr.6  va avea următorul cuprins: „ Legea 69/1991, Ordonanţa 

43/1997, Legea 82/1998, H.C.L. nr.28/31.08.2017, Procesul verbal de 
receptie la terminarea lucrărilor nr.6080/19.11.2019 ”. 

 
 Art.3. Se atestă modificarea poziţiei nr.60 din Secţiunea I „Bunuri imobile” 
din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vintilă Vodă, 
judeţul Buzău, după cum urmează : 

- coloana nr. 3, va avea următorul cuprins: ”  L=198 m, lpc=3 m, lp=5 m, 

origine – DJ 203 K km 77+400, destinație – cimitir 1359, imbrăcăminte - 
asfalt  ” 

 - coloana nr. 5  va avea următorul cuprins: „111 398 ” ; 
 - coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „ Legea 69/1991, Ordonanţa 

43/1997, Legea 82/1998, H.C.L. nr.28/31.08.2017, Procesul verbal de 
receptie la terminarea lucrărilor nr.6080/19.11.2019 ”. 

 
 Art.4. Hotărârea Consiliului Local Vintilă Vodă nr.25/1999 privind însuşirea 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vintilă Vodă, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică conform art.1, art.2 şi art.3 din 
prezenta hotărâre. 

 Art.5. Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, prin 
compartimentele de specialitate, iar secretarul general al comunei,  va  comunica  
prezenta hotărâre autorităţilor şi instituţiilor interesate . 

 
          NR. 58 

 

          VINTILĂ  VODĂ, 29 NOIEMBRIE 2019 

 

 

     Preşedinte  de şedinţă,                                         Contrasemnează, 

            Consilier ,                                                      Secretar general , 

 

      GĂINUŞĂ DUMITRU                                              LUNGU MIHAELA  
  
 
 
 

 
 
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local  al  Comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău în şedinţa 
ordinară din  29 NOIEMBRIE 2019, cu respectarea  prevederilor art.139 alin.(1)  din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu un număr de 10  voturi pentru:-voturi  împotrivă;-abţineri  din numărul  total  de 10  
consilieri  locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi  la sedinţă. 


