
ROMÂNIA                                                       
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TINOSU 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 
- pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 23/29.06.2010 privind trecerea 

Conacului din satul Pisculeşti, cu datele de identificare ale acestuia, în domeniul 
public al comunei Tinosu 

 
Văzând referatul nr. 282/23.01.2014, prin care primarul comunei propune 

modificarea Hotărârii Consiliului Local Tinosu nr. 23/29.06.2010, precum şi raportul 
de specialitate nr. 287/23.01.2013, întocmit de compartimentul de resort; 

Întrucât este necesară corecta identificare a imobilului „Conac”, inclus în 
patrimoniul public al comunei Tinosu prin Hotărârea Consiliului Local Tinosu nr. 
23/29.06.2010, în vederea intabulării acestuia; 

   Ţinând seama de dispoziţiile art. 554 şi ale Titlului VI – Proprietatea publică 
din Codul Civil, ale Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia şi ale Hotărârii Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea 215/2001, legea administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul Local al comunei Tinosu adoptă prezenta hotărâre: 
 

 Art. 1 Schița de plan - anexă la Hotărârea Consiliului Local Tinosu nr. 
23/29.06.2010 se înlocuieşte cu anexa nr. 1 – „Datele de identificare ale 
imobilului compus din teren şi construcții ce se include în domeniul public al 
comunei Tinosu” şi anexa nr. 2 – „Plan de amplasament şi delimitare a 
imobilului”, la prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se completează Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunei Tinosu, conform anexei nr. 3. 

Art. 3 Anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         
       GUŞE PAUL-NICULAE       
                                                                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                         SECRETAR 
                                                                                 COSTACHE MIRELA 
Tinosu, 30.01.2014. 
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AVIZ 

- asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

23/29.06.2010 privind trecerea Conacului din satul Pisculeşti, cu datele de 

identificare ale acestuia, în domeniul public al comunei Tinosu 

 

 

Subsemnata Costache Mirela, secretar al comunei Tinosu, analizând 

proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

23/29.06.2010 privind trecerea Conacului din satul Pisculeşti, cu datele de 

identificare ale acestuia, în domeniul public al comunei Tinosu, am constatat că 

acesta a fost elaborat cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, precum şi ale art. 554  şi ale 

Titulului VI – Proprietatea publică din Codul civil. 

 Faţă de cele de mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 117 lit. a) din 

Legea 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, avizez favorabil acest proiect. 

 

 

SECRETAR, 

Costache Mirela 

 



REFERAT 
 

 
 Subsemnatul Andrei Iulian-Gabriel, primar al comunei Tinosu, supun spre 
analiză şi aprobare Consiliului Local “Proiectul de Hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Local nr. 23/29.06.2010 privind trecerea Conacului din satul 
Pisculeşti, cu datele de identificare ale acestuia, în domeniul public al comunei 
Tinosu”. 

În baza legii nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 213/1998, privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi al Hotărârii Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor  prezint 
următoarea motivaţie: 

- prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23/29.06.2010 imobilul „Conac” a fost 
trecut din domeniul privat în domeniul public al comunei Tinosu; 

- schiţa de plan anexată la hotărârea mai sus menţionată nu corespunde 
exigențelor impuse de normele legale referitoare la intabularea imobilelor; 

- de asemenea, nu există o anexă care să cuprindă toate datele de identificare 
ale terenului şi construcțiilor ce compun imobilul „Conac”; 

- fiind vorba despre un bun aparținând proprietății publice a localității, acesta 
trebuie să fie cuprins în Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public, astfel 
cum prevăd Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, 
aprobate prin H.G.R. nr. 548/1999. 

Având în vedere toate aspectele prezentate mai sus, propun Consiliului Local 
Tinosu modificarea Hotărârii Consiliului Local Tinosu nr. 23/29.06.2010 în sensul: 

- înlocuirii Schiței de plan - anexă la Hotărâre cu anexa nr. 1 – „Datele de 
identificare ale imobilului compus din teren şi construcții ce se include în 
domeniul public al comunei Tinosu” şi anexa nr. 2 – „Plan de amplasament şi 
delimitare a imobilului”, la prezentul proiect; 

 - completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei 
Tinosu, conform anexei nr. 3 la proiect. 

În speranţa aprobării vă mulţumesc anticipat! 
 

                    PRIMAR, 
                                                                                     Andrei Iulian-Gabriel 
 

Consiliului Local al comunei Tinosu 



RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 Subsemnata Preda Georgeta-Violeta, consilier cadastru în cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Tinosu, analizând proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 23/29.06.2010 privind trecerea 

Conacului din satul Pisculeşti, cu datele de identificare ale acestuia, în domeniul 

public al comunei Tinosu, am constatat următoarele: 

Imobilul „Conac”, compus din teren şi construcții nu poate fi intabulat în 

baza Hotărârii Consiliului Local nr. 23/29.01.2010, întrucât schița de plan, anexă la 

hotărâre, nu conține toate datele necesare în acest sens.  

Acesta este argumentul pentru care este necesară modificarea hotărârii 

inițiale şi întocmirea unor anexe care să corespundă exigențelor impuse de 

legislația din domeniul cadastrului şi publicității imobiliare. 

Mai mult, includerea în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al localității trebuie să se facă prin completarea anexei specifice, astfel cum dispune 

H.G.R. nr. 548/1999. 

În raport cu cele prezentate, a fost iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe 

care îl avizez favorabil. 

 

 

Consilier cadastru, 

Preda Georgeta-Violeta 
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