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 PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.20/23.08.2021 
cu privire la aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei 

Jijila,județul Tulcea și a bunurilor care aparțin domeniului privat al statului,aflate pe teritoriul comunei 
Jijila,pentru care nu se cunosc entitățile cărora li s-a atribuit un drept real și a perioadei în care se efectuează 

inventarierea  
 
  

Consiliul local al comunei Jijila,întrunit în ședință ordinară , la data de 31.08.2021, legal constituită,la care 

participă un număr de _ consilieri  locali. 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre cu privire aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care aparțin domeniului public și 

privat al comunei Jijila,județul Tulcea și a bunurilor care aparțin domeniului privat al statului,aflate pe teritoriul 

comunei Jijila,pentru care nu se cunosc entitățile cărora li s-a atribuit un drept real și a perioadei în care se 

efectuează inventarierea; 

 -    Referatul de probare al primarului comunei Jijila,prin care se propune aprobarea inventarierii anuale a bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Jijila; 
 -   Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Jijila; 
 -     Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Jijila;  

În conformitate cu prevederile: 
-art.3 din anexa la H.G nr.392/2020/privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor,orașelor al municipiilor și al județelor; 
-art.286 alin(1) și alin.(4),art.287 lit.b,art.289,art.354,art.355,art.356 alin.(2)-(3).alin.(5),art.357 alin.(1),alin.(3) și 
alin.4 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 
-art.552 art.554,art.555 alin.(1),art.858 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,cu modificările și completările 
ulterioare; 
-art.(1) alin.(2),coroborat cu art.7 alin.(1) din Legea contabilității nr.82/1991,republicată cu modificările și 
completările ulterioare; 
-punctul 2 din Anexa la Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor și capitalurilor proprii,cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.129 alin.2 lit c,art. 139, alin (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr 
57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Începând cu anul 2021 inventarierea anuală a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al 
comunei Jijila,fiind o activitate permanentă și obligatorie se va finaliza odată cu inventarierea prevăzută de art.7  
din Legea contabilității nr.82/1991,republicată cu modificările și completările ulterioare,coroborat cu pct.2-4 din 
Anexa la Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și 



efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor și capitalurilor proprii,cu modificările și 
completările ulterioare; 

Art.2 (1) Inventariere bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei Jijila,prevăzută la 
art.1,se va efectua prin raportare la Hotărârea Consiliului local al comunei Jijila nr.19/10 iulie 2001,privind 
aprobarea și însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Jijila,județul Tulcea și 
actele administrative ulterioare ale autorității deliberative,de aprobarea a modificării și completării 
acesteia,ținându-se cont de anexa nr.27 la H.G nr.1360/2001 privind atestarea domeniului public al județului 
Tulcea,precum și a municipiului Tulcea,al orașelor și comunelor din județul Tulcea,luându-se în considerare,dacă 
este cazul toate actele normative de modificare și completare a anexei nr.27 la H.G nr.1360/2001. 

(2) Se va realiza o evidență a hotărârilor consiliului local adoptate cu privire la bunurile care alcătuiesc 
domeniul public și privat al comunei Jijila,în perioada 1999 până în prezent,pentru care procedura de atestare a 
domeniului public,în cazul celor care aparțin domeniului public,nu a fost finalizată prin adoptarea unor hotărâri de 
guvern. 

Art.3(1)Comisia specială de inventariere a domeniului public și privat al comunei Jijila,constituită prin 
Dispoziția nr.86/10.05.2021,modificată și completată prin Dispoziția nr.116/2021,în conformitate cu prevederile 
art.289 alin.(2)-(4) și art.357 alin.(1)-(3) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările și 
completările ulterioare,are obligația de a actualiza în condițiile legii,în baza evidenței ținute de persoana 
responsabilă din cadrul compartimentului administrarea domeniului public și privat,inventarul bunurilor care 
aparțin domeniului public și privat al comunei Jijila,în termen de 90 de zile de la modificarea regimului juridic al 
bunurilor în cauză,întocmind un raport prin care să propună autorității executive,inițierea unui proiect de 
hotărâre,pentru transmiterea ,în conformitate cu prevederile art.289 alin.(9) din Codul administrativ,către 
ministerul competent,cu atribuții în domeniul administrației publice,în cazul celor de atestare a domeniului public, 
respectiv de aprobare de către consiliul local al comunei Jijila,în cazul bunurilor din domeniul privat. 

(2) Raportul prevăzut la alin.(1) va fi întocmit trimestrial și în situația în care regimul juridic al bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public și domeniul privat al comunei Jijila nu s-a modificat,urmând ca acesta să reflecte această 
stare de fapt. 

Art.4(1) Comisia specială prevăzută la art.3 alin.(1) are obligația ca,în baza evidenței ținute de persoana 
responsabilă din cadrul compartimentului administrarea domeniului public și privat,începând cu anul 2021,să 
efectueze activități de inventariere a bunurilor imobile proprietate a statului ,aflate pe teritoriul comunei Jijila, fiind 
o activitate permanentă și obligatorie se va finaliza la termenul prevăzut la art.1,iar în cazul modificării regimului 
juridic al bunurilor de acest fel,actualizarea inventarului se va realiza în termen de 90 de zile de la data intervenirii 
acestor modificări,termen în care inventarul,actualizat,în condițiile legii se comunică ministerului cu atribuții în 
domeniul finanțelor publice. 

(2)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri ,comisia specială prevăzută la art.3 alin.(1) ,în 
perioada în care își desfășoară activitatea referitoare la întocmirea și actualizarea ,în condițiile legii,a inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei Jijila,precum și în afara acestei perioade,are obligația 
de a identifica,în baza evidenței persoanei responsabile din cadrul compartimentului administrarea domeniului 
public și privat,bunurile imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului,aflate pe teritoriul comunei Jijila,pentru 
care nu sunt cunoscute entitățile cărora li s-a atribuit un drept real și de a notifica autoritatea administrației publice  
centrale competente în vederea evidențierii separate  a acestor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din 
domeniul privat al statului. 

Art.5 Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila,au obligația de a 
transmite comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei 
Jijila,documentele care privesc modificarea/completarea unor elemente de identificare a bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public și privat al comunei Jijila,precum și a bunurilor proprietatea privată a statului. 

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului județului Tulcea, primarului comunei 

Jijila,comisiei speciale de inventariere,compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului și va fi 

făcută publică prin afișare pe site-ul instituției în Monitorul Oficial Local. 

Adoptată astăzi 31.08.2021 cu un număr de __ voturi pentru din totalul de 15 consilieri aleși. 

          Inițiator proiect de hotărâre                                                       Contrasemnează, 
 
                Primar,                                                                     Secretarul general al comunei Jijila 
 
            Costică Deacu                                                                         Dumitru Acriș 


