
  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

COMUNA REBRA 

C O N S I L I U L   L O C A L 

PROIECT 

 
Avizat , 

Secretar general 
Vasile Călini 

 

 
H O T Ă R Â R E 

 
privind  declararea unui bun de uz și de interes public local în vederea 

actualizării   inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei 

Rebra , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Rebra nr. 17/1999, cu 
modificările si completările ulterioare 

 

 
Consiliul local al comunei Rebra , întrunit în ședința ordinară din data de 

28 ianuarie 2021 , în prezenta a    consilieri. 
Având în vedere:  

- referatul de aprobare   nr. 54 din 12.01.2021 a Primarului comunei Rebra; 

- Raportul de specialitate   nr.55 din 12.01.2021; 
- Avizul  favorabil nr. ............. al comisiei  de specialitate a Consiliului local al 

comunei Rebra: 
În conformitate cu: 

-  Hotărârea Guvernului României nr.905/2002 privind atestarea domeniului public al 

județului Bistrița-Năsăud, precum și al municipiului, orașelor şi comunelor din județul 
Bistrița-Năsăud, cu modificările si completările ulterioare, Anexa nr. 38; 

- Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1420 din 17.12.2020, a 
obiectivului Construcție pentru ceremonii funerare în comune Rebra, Jud. Bistrița-Năsăud; 

- Extrasul CF. nr. 25834-Rebra cu nr. cadastral 25834 și 25834-C1 din 04.12.2020;  
- Dispoziția primarului comunei Rebra nr. 25 din 18.06.2020 privind constituirea 

comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al comunei Rebra; 

- Prevederile art.858 – 875 privind proprietatea publică, din noul Cod Civil; 
- Prevederile Legii cadastrului şi publicității imobiliare nr.7/1996, Republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 
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- Prevederile art. 6 alin (2) și (3) lit. c) privind aprobarea Normelor tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor orașelor, 

municipiilor şi județelor” la Hotărârea Guvernului României nr.392/2020; 

- prevederile Hotărârii Guvernului României nr.2139/2004 pentru aprobarea 
Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe; 

prevederile Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului local al 
comunei Rebra nr. 13/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.129 alin  (2) lit „c”, art.196 alin.(1)  art. 198 alin. 1 și art. 286 alin 
(4)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019,  privind Codul 
administrativ, 

, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă  declararea unui bun de uz și de interes public local, în vederea 

actualizării  inventarul bunurilor care fac parte din domeniului  public al comunei Rebra, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Rebra nr.17/1999  ,conform Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește  

comisia specială de inventariere a domeniului public și privat al comunei Rebra și domnul 

Danci Ștefan în calitate de  primar comunei Rebra, care va iniția potrivit legii, proiectul de 
hotărâre privind atestarea și apartenența acestui  bun, la inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunei Rebra. 
        Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Rebra în 

ședința ordinară, cu respectarea prevederilor art.139, alin.(3) , lit.  g) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019,  privind Codul administrativ,  
respectiv cu un număr de voturi  “pentru”, _____ „” abțineri”, _-_____ „împotrivă” din 

numărul de  consilieri prezenți. 
       Art.4. Secretarul  comunei Rebra va comunica prezenta hotărâre cu: 

- Primarul comunei Rebra; 
- Instituția Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud; 

PRIMAR, 

DANCI ȘTEFAN 
                                                                                                         

                 Nr.1  / 12.01.2021 
 

 

 


